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NYHETSBREV 

September 2015 

REKTORMØTER 

25. september 2015. Oppland: Høstens første rektormøte holdes på 

Fyrverkeriet kulturskole Vi vil få en omvisning i deres nye og flotte 

kulturskole, samt ha en dag med fokus på rammeplanimplementering. 

02. oktober 2015: Hedmark: Høstens første rektormøte i Hedmark 

finner sted på Elverum kulturskole. Dette møtet vil naturlig nok også 

fokusere på rammeplanimplementering; 

 

 Veiledningen for lokalt rammeplanarbeid 

 Erfaringsdeling og diskusjoner/refleksjon – hvordan har din 

kommune startet arbeidet med å gjøre planen til en kommunal forskrift? 

Se for øvrig egen invitasjon.  

 

Kunstarter i samspill -  

Felles rektorsamling for Hedmark og Oppland i Oslo; 

Det årlige rektormøtet i Oslo vil holdes 26. – 27. november. Lokale er 

ikke helt bestemt ennå. Tema for samlingen er Kunstarter i samspill, og 

vi har gjort en avtale med den finske multikunstneren Tuomo Haapala, 

som har jobbet mye med kulturskoler og lokalsamfunnet. 

Hold av dagene – invitasjon kommer! 

 

KONFERANSE OM LOKALER TIL KUNST- OG 

MUSIKKFORMÅL  

 
25. september 2015: 

Ikke alle kulturskoler har lokaler av god standard å tilby sine 

elever. Blant annet derfor arrangerer Norsk musikkråd og 

Musikkens studieforbund dagskonferanse om lokaler til 

musikk- og kulturformål. 

  

Det skjer i Hamar kulturhus fredag 25. september. Målgruppa for 

konferansen er administrative og politiske ledere i kommunene samt 

ledere for institusjoner, organisasjoner m.m. 

 

 

STRYKESEMINAR 

HEDMARK 18. – 20.09.15 

Årets verter er Elverum 

kulturskole v/ Marit Westling. 

STRYKESEMINAR 

OPPLAND 18. – 20.09.15 

Årets verter i Oppland er et 

samarbeid mellom Skjåk, Lom, 

Vågå og Otta kulturskoler. 

Seminaret holdes på Otta 

kulturhus. 
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NASJONALE ARRANGEMENTER 

De unges arena (DUA) 

Vi er kommet fram til 6. og siste nettverkssamling inkludert 3. fagdag. 

Samlingen holdes 12. - 14. oktober 2015 Radisson Blu Airport Hotel, 

Gardermoen. Siste dag på samlinga får form som en fagdag hvor flere fra 

kommunegruppene kan delta i tillegg til prosjektgruppene. Dette kommer vi 

tilbake til. Invitasjon er sendt ut til prosjektdeltakerkommunene. 

Forskningskonferanse: 

TRONDHEIM: Det er stadig mulig å melde seg på forskningskonferansen 

«Cutting edge kulturskole - forskning, fag og praksiser i manesjen», som 

arrangeres i Trondheim 27.-28. oktober i år. Les mer HER 

Påmeldingsfrist 1. oktober. 

UMM 2015 – 2016: 

Senere enn tidligere, men helt slik det nå skal være: Påmeldingen til Ungdommens musikkmesterskap 2015-2016 er nå 

åpnet. Arrangørene håper riktig mange unge utøvere av klassisk musikk vil finne det spennende og nyttig å delta. Les mer 

HER 

VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE I KULTURSKOLEN 

Kunnskapsdepartementet har i sin nye strategiplan «Kompetanse for 

kvalitet» inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for 

strategien. Dette er en strategi for videreutdanning for lærere og 

skoleledere fram mot 2025. 

  

Det synes både direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd og 

forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er veldig 

godt nytt. Les mer HER 

«Målgruppene for denne strategien er lærere, 

kulturskolelærere og skoleledere.» 

KULTURSKOLEDAGENE 2015 – 2016 

For første gang arrangeres Kulturskoledagene regionalt. Det vil bli avholdt 7 arrangementer over hele landet, og de første 

Kulturskoledagene avholdes 24. - 25. september i Finnmark. HER ser du hvor og når de forskjellige arrangementene 

holdes. Dersom man ikke har mulighet til å delta i sin egen region, er det åpent for at man kan delta i en annen regions 

kulturskoledager. Vår region arrangerer Kulturskoledager 2. – 3. februar på Radisson Blu, Gardermoen. Invitasjon og 

ferdig program utarbeides og sendes ut når det er klart. 

 

Med hilsen  

Elin Kvernmoen 

Rådgiver 

Norsk kulturskoleråd 

Dersom din kommune ønsker 
besøk av oss i anledning 
kommunebesøk eller 
lærermøter eller lignende, ta 

kontakt. 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/pamelding-i-gang-til-forskningskonferansen/
http://umm.no/arkiv/umm-2015-2016-pameldingen-er-apnet/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/videreutdanning-ogsa-for-kulturskolelaerere/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-sesongen-er-straks-i-gang/

