
  

 

KULTURSKOLENYTT REGION ØST NOVEMBER/DESEMBER 2014 
 

Spørreundersøkelse om sirkus i kulturskolen, fortsatt åpen, håper du kan ta deg litt tid! 

I regi av NTNU gjennomfører en masterstudent forskningsprosjektet «Sirkuspedagogen - Hvordan 

praktiserer og beskriver sirkuspedagogen sitt». 

Målet er å utvikle mer kunnskap om sirkuspedagogen, styrke den videre utviklingen av sirkus som 

pedagogisk praksis og bidra til en utvikling av fagområdet i kulturskolen. 

Undersøkelsen tar kun noen få minutter, og det er fint om alle bidrar i undersøkelsen - også om 

kulturskolen ikke har et sirkustilbud. Her er undersøkelsen. 

 

Drømmestipendet 2015. 

Se etter gode kandidater i din kommune, de er det garantert mange av! 

Mange av dere er allerede godt i gang med vurdering av aktuelle kandidater til Drømmestipendet 

2015 - det er gode kandidater i alle kommuner! Les mer her. 

 

UMM 2014 

Årets UMM er gjennomført, fiolinisten Ludvig Gudim ble årets musiker. Les mer om mesterskapet 

her (under regionalt ligger det også oversikt fra det regionale mesterskapet i Oslo). 

 

KomØST 

Siste samling i KomØST ble gjennomført i Strømstad 05.11-07.11. Her kan du lese om prosessen 

under siste samling. Om du ønsker mer informasjon prosjektet/samlingen, ta kontakt med Ragnhild 

Skille, Torkel Øien eller Rut Jorunn Rønning. 

 

Konferanser  

 Nasjonalt produsentnettverk, konferanse i Trondheim, 03.12-04.12, les mer her. 

 Gründercamp «Hvordan kan ungdommer i større grad være en ressurs i kulturskolen», 

Asker 16.01.2015, les mer her. 

 Kykeliky, «Kultur for de minste», konferanse i Oslo, 21.04-22.04, les mer her. 

 

GSI-tall, fremdrift mot publisering 

10.11     FM melder ferdig (Udir låser tallene og tar ut foreløpige tall) 

18.11     GSI gjenåpnes for retting – Udir sender eventuelle avvik til FM for oppfølging 

02.12     Endelig frist for FM. Ikke mulig å endre tall etter denne dato 

12.12     Udir publiserer GSI-tall kl 10, både på ssb.no og udir.no 

 

Nettverk 

10.10. ble det gjennomført nettverksdag for visuelle kunstfag i Bærum, se presentasjoner og bilder 

her. 
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