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Kulturskolenytt region Øst, mai 2014  

 

Informasjon i region Øst 

Nyhetsbrev omdøpes til Kulturskolenytt i region Øst fra mai. 

Sakslister og referat fra styremøtene sendes ut til medlemskommunene, enten sammen med 

Kulturskolenytt i region Øst (tidligere Nyhetsbrev) eller i form av enkeltstående e-post. Vedlagt dette 

Kulturskolenytt er referat fra styremøtet 8. april, med relevante vedlegg. 

Invitasjoner og innkallinger til møter vil bli gjort via kalenderfunksjon i Outlook. 

 

Rammeplanen 

15. mai kl. 12-00-15.00, på Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5, er det høringsdialog vedrørende ny 

rammeplan. 

Norsk kulturskoleråd region Øst inviterer til høringsdialog om del 1 (kapittel 1 og 2) av den nye 

rammeplanen, ”Mangfold og fordypning”.  Vi ønsker i høringsdialogene å komme i tett dialog med 

kommunene for å gå i dybden på innholdet, presentere rammeplanutvalgets tenkning rundt planen, 

fremdrift, legitimitet/forankring, og hvordan Norsk kulturskoleråd tenker seg å arbeide med 

rammeplanen fremover. I tillegg er det viktig for oss med de gode diskusjonene samt 

tilbakemeldinger fra dere som jobber der hvor læring og opplevelser skjer, ute i kommunene. 

 

Studietur til Helsingfors/Finland 23.-25.september 2014   
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 

Kulturskolerådet 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.  

Egen invitasjon og påmeldingsinformasjon kommer, men merk datoene, og sett av tid til høstens 

mest spennende og inspirerende fagtur! 

 

Drømmestipendet 

5 nominerte fra Østlandsområdet deltok 7. mai på Mestermøte i Filharmonien. De fikk sitte i 

orkestret under prøven, i pausen var det prat med sjefsdirigent Petrenko og etter prøven med 

konsertmester Terje Tønnesen. På kvelden fikk all muligheten til å høre Strauss´ Alpesymfoni. 

 

Minner om fristen for å registrere Drømmestipend utdelinger, som er i dag 8. mai. Dette skal 

registreres på www.drommestipendet.no  

 

 

 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/rammeplan-for-kulturskolen-ut-pa-horing/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152498322380466.1073741877.215392610465&type=1
http://www.drommestipendet.no/


 

 

 

John Einar Halvorsrød, 17.1.2012 

 

Konferanser 

Ung 2014, 

12 000 

ungdommer 

er ventet(!), 

og MANGE 

kulturarbeider

e, Trondheim: 

25.06-29.06 

Pedagogdage

ne 2014, 

Oslo: 14.08-

15.08 

 

Regionalt 

samarbeidsråd for talentutvikling i Østlandsområdet 

Neste møte i dette rådet gjennomføres 6. juni, innspill fra regionen tas i mot. 

 

Valdres Sommersymfoni søker utøvere 

Valdres Sommersymfoni har fortsatt ledige plasser på klarinett, horn, trombone og oboelever 

i  alderen 12-16 år.  

 Ta kontakt med Randi Krogvold Lundquist for eventuelle spørsmål +47958 89 720, eller e – post 

randikl@me.com  

 

 

Region Øst, kalender resten av skoleåret 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uke 20 Styremøte Torsdag15.5.14 

09.15-12.00 

Schous 

Styret og rådgiver 

Uke 20 Høringsdialog 

rammeplanen 

Torsdag 15.5.14 

12.00-15.00 

Oslo kulturskole 

Medlemskommuner og 

andre høringsinstanser 

Uke 23 Rådsmøte, kan 

kombineres med nasjonal 

Drømmestipend 

markering på Hamar 

Område: Landsmøtesaker 

og Fordypning 

Onsdag 4.6.14 

9.00-15.00 

 

Eidsvoll 

Alle kulturskoler/ 

kommuner/inviterte 

Uke 25 Styremøte m/ sommer-

avslutning 

Torsdag 20.6.14 

1400 - 2200 

Styret & konsulent 

http://ung2014.no/
http://nmh.no/studier/kurs/pedagogdagene-2014
http://nmh.no/studier/kurs/pedagogdagene-2014
http://sommersymfoni.no/
mailto:randikl@me.com

