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Veilederkorps klar for å gi rammeplanhjelp
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå sine 419 medlemskommuner
veiledning i en treårsperiode i forbindelse med implementering av ny
rammeplan for kulturskolen. Les mer

Ny konferanse: "Fargespill flere farger 2016"
TRONDHEIM: Å hjelpe kulturskolen til å bli
bedre på inkludering ved å bruke
Fargespill som metode. Det er målet med
konferansen Fargespill – Flere farger 2016.
Den arrangeres i Trondheim 29. og 30.
september. På arrangørsida står Stiftelsen
Fargespill, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim kommunale kulturskole,
Trondheim kammermusikkfestival og Norsk
kulturskoleråd.
Les mer

Ønsker å innføre
kompetansekrav for lærere i
praktiske og estetiske fag
OSLO: Kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen (bildet) vil innføre kompetansekrav for nye lærere i praktiske og estetiske
fag.
Det kom fram da statsråden onsdag
presenterte stortingsmeldinga "Fag Fordypning - Forståelse. En fornyelse av

Kunnskapsløftet ". Les mer

Kulturskolen
som lokalt
ressurssenter
BODØ: Nasjonalt senter
for kunst og kultur i
opplæringa har laget
heftet "Kulturskolen som
lokalt ressurssenter".
Dette for å inspirere til
mer samarbeid mellom
kulturskolen og
grunnopplæringa.
Les mer

Kykeliky! I dag!
BERGEN: I dag starter
årets Kykelikykonferanse. Første
hanegal står komponist
og musiker Ole Hamre for
- på hjemmebane.
Les mer

Pedagogdagene 2016: Gir det viktige faglige påfyllet
OSLO: Programmet er klart for Pedagogdagene 2016 – og påmelding er mulig til
arrangementet som finner sted 18. og 19. august. Målsettingen for Pedagogdagene 2016 er å
nå pedagoger med praktiske eksempler som kan knyttes opp mot kulturskolens nye
fagplaner. Det blir verkstedkurs, foredrag og diskusjoner. Les mer - nå også omtaler

Lederkonferansen: Nyttige dokument i ettertid

Kulturelt
entreprenørskap

tilbake
på Kulturelt
NMH
OSLO: Studiet
entreprenørskap er
tilbake som tilbud ved
Norges musikkhøgskole.
Og skolen anser studiet
som midt i blinken for
kulturskolepedagoger.
Søknadsfrist: 15. april.
Les mer

Slagverkere fikk nyttig kurs og oppdrag
OSLO: Nordea-prosjektet KUL-TUR ga fire «kulturskoleslagverkere» spennende og nyttige opplevelser. De fikk et
eget verkstedkurs med SISU slagverkensemble – samt
spille ved åpninga av Nordeas nye hovedkontor. Les mer

Dialogkonferansen i dag
BAKKENTEIGEN: I dag arrangerer Norsk
kulturskoleråd og Høgskolen i SørøstNorge en dialogkonferanse, der framtidas
kompetanse i kulturskolefeltet er tema.
Les mer

Polardans – sommerskole
TROMSØ: Unge dansere fra hele NordNorge og Russland er velkommen til
Polardans – en sommerskole i regi av
kulturskolen i Tromsø. Les mer

27 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Rammeplanens fagplaner:
Siste høringsrunde pågår

Kulturskoledagene 20162017: Datoer klare

TRONDHEIM: Høringen rundt fagplanene i
rammeplanen er snart i mål. Høringsinnspill på leveres innen 22. april. Les mer

FØRDE: I skoleåret 2016 - 2017 blir det fem
utgaver av Kulturskoledagene. Datoer og
steder er klare. Les mer

Strengere krav til deg som
vil ta PPU-utdanning i 2017
TRONDHEIM: 15. april 2016 er en viktig
søknadsfristdato for deg som ønsker PPUutdanning, men mangler en utøvende/
skapende bachelor eller en mastergrad.
Neste år kan du ikke søke PPU-utdanning
uten å ha en slik grad. Les mer

Mastergrad i
kunstfagdidaktikk
TRONDHEIM: Kulturskoleansatte som
kjenner for mer faglig påfyll, har nå en
mulighet å ta en master i
kunstfagdidaktikk ved Program for
lærerutdanning, NTNU. Les mer

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
Til bestilling

Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Ode til Gloger
KONGSBERG: Nylig ble Kongsberg kåret til Årets
kulturskolekommune 2016. Her et glimt fra Kongsberg
kulturskoles produksjon "Ode til Gloger" under
Glogerfestspillene i år. Glogerfestspillene er en årlig
kammermusikkfestival, som har navn etter Kongsberg kirkes
Glogerorgel, et av de sentrale instrumentene under
festspillenene. Se filmen her

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
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