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KULTURSKOLENYTT REGION ØST JULI 2014 
 

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

informasjon. Siste påmeldingsfrist er 12. august. 

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.  

  

UMM 

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

26 år. Det regionale mesterskapet i Oslo-området, blir i år 18. -19. oktober. Nytt i år, er at en del av 

arrangementet gjennomføres i Bærum, i tillegg til Oslo. Begge steder er det musikk- og kulturskolen 

som samarbeider om arrangementet med NMF, Musikkpedagogene Norge og Norsk kulturskoleråd. 

 

Det Norske kammerorkester. 

Det Norske kammerorkester og Norsk kulturskoleråd Region Øst har etablert et unikt samarbeid der 

vi i felleskap tilbyr kulturskolene i regionen konsertopplevelser på et høyt kunstnerisk nivå. Se 

vedlagt informasjon vedrørende konserter/tilrettelagt opplegg for elever, 16.09 og 13.01. 

 

Fagnettverk 

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

visuelle kunstfag for kulturskolelærere fra hele Østlandsområdet. 

 

Konferanser  

Pedagogdagene 2014, Oslo: 14.08-15.08 

 

IRIS/kulturskoleutvikling for ledere, Horten: 05.09, kl. 10-15, begrenset antall plasser, se vedlagt 

informasjon, påmelding innen 22.08 til: gunn@skul.no 

 

IRIS/kulturkoleutvikling, for pedagoger, Asker/Bærum: 29.08, kl. 10-15, mer info her, påmelding 

innen 22.08 til: http://bestilling.kulturskoleradet.no/  

 

IRIS/kulturskoleutvikling, for pedagoger, Horten: 31.10-01.11, begrenset antall plasser, se vedlagt 

informasjon, påmelding innen 22.08 til: gunn@skul.no 

 

Sommerferie 2014 

Tusen takk for fint og godt samarbeid så langt, ser frem til videre arbeid for region Øst! 

Ønsker dere alle en riktig god sommer og en god og avslappende ferie! 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/region-ost-og-musikk-i-skolen-studietur-til-helsingfors-23-25-september/studietur-til-helsingfors-grunnskolekulturskole-en-sterk-kombinasjon/?tilbake=
umm.no
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http://bestilling.kulturskoleradet.no/iriskulturskoleutvikling-for-pedagoger/iriskulturskoleutvikling-for-pedagoger/?tilbake=
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John Einar Halvorsrød, 17.1.2012 

Jeg er tilbake på jobb 11. august. 

Vennlig hilsen 

Rut Jorunn 

 

 

 

 

 
 


