MEDLEMSFORDELER

NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE
Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent
Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd er og hva rådet gjør for sine
medlemmer. Fyldigere, mer konkret og alltid oppdatert informasjon finner du på
Norsk kulturskoleråds hjemmeside: www.kulturskoleradet.no. I forsidens hovedmeny
velger du Organisasjonen.

KOMMUNENES ORGANISASJON
Norsk kulturskoleråd er en interesse-,
samarbeids- og utviklingsorganisasjon for
kommuner som eier og driver kulturskoler.
Mer enn 95 prosent av alle landets
kommuner er medlemmer.
Kulturskolerådets valgte representanter,
både i sentralstyret og i fylkes- og
regionstyrene, består av representanter fra
kommunene. Rådet har sin hovedbase i
Trondheim, men har også en stor stab med
kulturskolekonsulenter ute i kommunene.

Norsk kulturskoleråd så dagens lys i 1974,
og har siden vært et nyttig verktøy i arbeidet
med å gjøre kulturskolen til dynamo i det
lokale kulturlivet. Kulturskolerådet er et
talerør for kommunene overfor myndighet,
medier og andre. Vår organisasjon bidrar til å
realisere kultur- og utdanningspolitiske
føringer gjennom nasjonalt utviklingsarbeid
og kompetanseheving for kommunene.

MEDLEMSFORDELER
NASJONALE MYNDIGHETER

UTDANNING OG FORSKNING

Norsk kulturskoleråd er til stede på alle
arenaer, både på nasjonalt og lokalt nivå,
hvor det fattes politiske beslutninger som får
konsekvenser for kulturskolen.

Kulturskolerådet samarbeider med mange
aktører om utdanning og forskning rundt
målgruppen og skoleslaget. Eksempler:
Norges musikkhøgskole, Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen,
Den kulturelle skolesekken, Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design, og ulike
universitet og høgskoler.

Kulturskolerådet har med sitt sentralledd og
sine fylkesledd en bemanning og en strategi
som gjør det i stand til å tale kulturskolesaken på beste vis i slike fora. Vi kan nå
fram med våre synspunkt til essensielle
aktører før viktige beslutninger tas i
kulturskolesaker. Det være seg saker av
både økonomisk og faglig karakter.
Dette resulterte i at adskillige millioner
kroner tilfløt kulturskolene i form av
statsstøtte fram til 2004 samt at en i 1997
fikk lovfestet at det skal finnes et kulturskoletilbud i alle kommuner.
Kulturskolerådet arbeider kontinuerlig for å
gi kulturskolen bedre økonomiske rammer
for sin virksomhet.

ANDRE ORGANISASJONER
Norsk kulturskoleråd har en jevnlig og
konstruktiv dialog med andre kunst- og
kulturorganisasjoner og har formelle
samarbeidsavtaler til gjensidig nytte.
Eksempler: KS, Ungdommens
kulturmønstring, Norges Musikkorps
Forbund, Rikskonsertene, Musikk i skolen
samt nordiske og europeiske organisasjoner.

NÆRINGSLIVSAKTØRER
Norsk kulturskoleråd har også langsiktige
avtaler med næringslivsaktører som har
tilført viktige sponsormidler til både
nasjonale og lokale arrangement og
prosjekt. Dette har bidratt til god
synliggjøring av skoleslaget.

TONO - AVTALE

INFORMASJON

”Sammen er vi sterke” gjelder også i
kulturskoleverden. Norsk kulturskoleråd er
sitt ansvar bevisst og har bl.a. forhandlet
fram en egen avtale med TONO som
medfører reduserte utgifter for landets
kommunale kulturskoler.

Synliggjøring av skoleslaget og
kulturskolene er særdeles viktig, både
overfor egne medlemmer og utad.
Gjennom vår hjemmeside
www.kulturskoleradet.no, tidsskriftet
Kulturtrøkk og det elektroniske
oppslagsverket Kulturskoleguiden sørger
organisasjonen for at den som ønsker mer
innsikt i kulturskolen tilbys gode kilder til
informasjon. Et eget intranett er også
opprettet for å betjene medlemskommunene
på best mulig vis når de deltar i ulike
program og prosjekt.

RÅDGIVING
Organisasjonen har dyktige rådgivere både
sentralt og regionalt, der våre
kulturskolekonsulenter besitter verdifull
lokalkompetanse. Rådet har stor kunnskap
både hva gjelder organisatoriske og faglige
kulturskolespørsmål og bistår mer enn
gjerne sine medlemmer med kompetente
råd for både kulturskoleledere og
-pedagoger samt andre ansatte og valgte i
medlemskommunene.

VALGFRIE MEDLEMSTILBUD
PROGRAM OG PROSJEKT
Norsk kulturskoleråd skal bidra til
kulturskoleutvikling og disponerer og
fordeler statlige utviklingsmidler til dette
viktige arbeidet. Kulturskolerådet har til
enhver tid ulike utviklingsprogram, -prosjekt
og arrangement på menyen.

SPESIELT FOR LEDERE

FOR ELEVENE

• Kulturskolenes lederkonferanse
• Gehørbasert ledelse
• Rektormøter på regionalt og
interkommunalt nivå

• Drømmestipendet
• Ungdommens Musikkmesterskap (UMM)
• Norsk kulturskoleorkester
• Fylkesutstillinger

FOR LÆRERE OG LEDERE

FOR KOMMUNENS POLITISKE OG
ADMINITRATIVE LEDELSE

• Kulturskoledagene
• Pedagogdagene
• Utviklingsprogram:
Kom i Fokus
Kreativt OppvekstMiljø (KOM!)
• Internasjonale program:
KRUt
UMOJA

• Kommunebesøk
• Konferanser

KURS OG LÆREMIDLER
1. Kor Arti’, Ut på golvet, Musikkteknologi,
Toner og trinn for småtroll, samspillkurs,
ulike temadager, lokale skreddersydde kurs
etter ønske fra våre medlemmer
2. Idébøker innen ulike kunstfag,
Rammeplan for kulturskolen,
boka ”Kvalitetsutvikling i kulturskolen”,
Kulturskolekalenderen samt undervisningsmateriell knyttet til kurs som Kor Arti’ og
Ut på golvet.

Alt dette og mer tilbys i en rikholdig meny
bestående av ulike kurs og læremidler, rettet
både mot kulturskole, grunnskole og
barnehage. Inntektene fra denne
kursvirksomheten bidrar til finansiering av
organisasjonens øvrige oppgaver nasjonalt
og regionalt.

VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

www.kulturskoleradet.no
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