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Kulturskolenytt region Øst, juni 2014  

Studietur til Helsingfors/Finland 23.-25. september 2014, trykk her for å komme til påmelding. 

Hvordan sikre god opplæring, optimal samhandling og effektiv ressursutnyttelse i skjæringspunktet 

mellom skole og kulturskole? 

Målgruppe: Kulturskolerektorer, grunnskolerektorer, kulturskole- og skoleadministrasjon på 

rådmannsnivå i kommunene, kultur- og skolepolitikere på kommunenivå 

Norsk Kulturskoleråd region Øst arrangerer studietur til Finland i samarbeid med Musikk i Skolen. 

Finland er ikke svaret på alle våre utfordringer, men kan være trigger og inspirasjon i arbeidet med å 

utvikle gode norske modeller for samhandling og ny giv for opplæringen i skjæringspunktet mellom 

skole og kulturskole. Det legges opp til et innholdsrikt og spennende program både faglig og sosialt!  

 

For å sikre oppfølging og optimal effekt lokalt, er det vesentlig at flere aktører fra samme kommune/ 

nabokommuner deltar.  

 

Program med informasjon er vedlagt. 

 

UMM 

Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap for elever som spiller klassisk musikk og er under 

26 år. Påmeldingsfrist 10. juni. Informasjon er også vedlagt. 

 

Rammeplanen, høringsdialog 12. juni i Oslo 

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse. Dette er en åpen 

konferanse. Norsk kulturskoleråd deltar med flere ansatte og politisk valgte fra flere deler av landet. 

 

Fagnettverk 

13. juni kl. 10-14, Schous kulturstasjon Oslo, arrangerer region Øst nettverks dag for danselærere 

ved kulturskolene i regionen. Invitasjon er tidligere sendt ut, og er også vedlagt. 

Fredag 10. oktober, i Oslo: Norsk kulturskoleråd arrangerer nettverksdag for dans, teater og 

visuelle kunstfag for kulturskolelærere fra hele Østlandsområdet. 

 

Konferanser  

Ung 2014, 12 000 ungdommer er ventet(!), og MANGE kulturarbeidere, Trondheim: 25.06-29.06, 

fortsatt mulig å melde seg på 

Pedagogdagene 2014, Oslo: 14.08-15.08 

 

Regionalt samarbeidsråd for talentutvikling i Østlandsområdet 

Neste møte i dette rådet gjennomføres fredag 6. juni, innspill fra regionen tas i mot inntil kl. 12, 

samme dag. 

 

Region Øst, kalender resten av skoleåret 

Nettverk dans: fredag 13.6.14, 10.00-14.00 

Styremøte m/ sommer-avslutning: torsdag 20.6.14, 1400 - 2200 

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/region-ost-og-musikk-i-skolen-studietur-til-helsingfors-23-25-september/studietur-til-helsingfors-grunnskolekulturskole-en-sterk-kombinasjon/?tilbake=
http://www.umm.no/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/nye-fagnettverkssamlinger-i-host/
http://ung2014.no/
http://nmh.no/studier/kurs/pedagogdagene-2014

