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Informasjon knytta til koronasituasjonen

– Kulturskolen ekstra betydningsfull for barn
og unge under den pågående koronakrisa
VERDAL: Under koronakrisa er det viktig å vise at kulturskole er mer enn bare
sukker på grøten. Det arbeidet som nå gjøres i kulturskolen både kan og vil
utgjøre en viktig forskjell for mange barn og unge. Det gleder meg å se de
innovative grepene som nå tas i kulturskolelandet vårt – for å opprettholde
opplæringstilbud av god kvalitet.

Det sier Morten Christiansen (innfelt bilde), direktør i Norsk kulturskoleråd. Les hans
kommentar om bl.a. kulturskolens rolle og skoleslagets viktighet under koronakrisa.
(Hovedfoto: HF) > Les mer

Kulturskolerådet oppfordrer
til raus deling av tips om
fjernundervisning
TRONDHEIM: Fjernundervisning. Digital
undervisning. Nettbasert undervisning.
Koronakrisa gjør slike former for
undervisning mer aktuelle enn noen gang
tidligere. Norsk kulturskoleråd bidrar med
deling av gode eksempler på slik
undervisning samt relevante innspill om
temaet. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/kulturskolen-ekstra-betydningsfull-i-ei-krisetid
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/onsker-tips-om-digital-undervisning


Tilbyr Kor Arti'-tilgang gratis
TRONDHEIM: Som et bidrag i den
nasjonale dugnaden under koronakrisa,
gir Norsk kulturskoleråd alle som ønsker
det gratis tilgang til Kor Arti' digital og
korarti.no. > Les mer

Lederkonferansen 2020
avlyst pga. koronakrisa
OSLO: På grunn av den pågående
koronakrisa avlyses Lederkonferansen
2020. Konferansen skulle blitt arrangert i
Oslo 16.–17. april. > Les mer

> Koronakrisehjelp på Norsk kulturskoleråds facebookside

Andre nyheter
Guri Melby ny
kunnskapsminister
OSLO: Guri Melby (V) har overtatt som
kunnskaps- og integreringsminister etter
partikollega Trine Skei Grande – og er
dermed minister i departementet
kulturskolen sorterer under
> Les mer

Unge kunsttalent kan få
mentorhjelp av Killi Olsen
TRONDHEIM: I juni 2020 vil et utvalg unge
kunstnere få et unikt tilbud, muliggjort av
et samarbeid mellom Nordea og Norsk
kulturskoleråd: De vil få mentorhjelp av
den kjente og anerkjente kunsteren Kjell
Erik Killi Olsen. Nå er det mulig å søke om
få delta på dette, om du er i alderen 15–19
år per 20. april 2020.
> Les mer

Drømmestipendjuryen i
gang med krevende arbeid
TRYSIL/HAMAR: Drømmestipendets
fagjuryer har sagt sitt om de 445 nominerte
til Drømmestipendet 2020. Et krevende
arbeid, som i dag følges opp ved at
drømjuryen sier sitt om drømmene til de
nominerte. På bildet: Fagjuryen for visuell
kunst. > Les mer på drommestipendet.no

> Ledig stilling i Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Tilbyr kursfilm om kreativ
videodokumentasjon
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
produsert en kursfilm om kreativ
videodokumentasjon – med
kulturskoleansatte som målgruppe. Filmen
er laget med utgangspinkt i et "fysisk"

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/byr-pa-gratis-kor-arti-tilgang
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/siste-lederkonferansen-2020-avlyst
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/melby-ny-kunnskapsminister
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talenter-moter-mentor-killi-olsen
https://drommestipendet.no/nyheter/445-nominasjoner-vurderes/
https://kulturskoleradet.no/om-oss/jobb-i-norsk-kulturskolerad


kurs kulturskolerådet arrangerte i februar.
> Les mer

Utlysning av offentlig
sektor-ph.d. – aktuelt for
kulturskoler
OSLO: 70 millioner kroner fins i potten når
Norges forskningsråd utlyser en ny runde
med offentlig sektor-ph.d. Virksomheter i
offentlig sektor – også kulturskoler – kan
søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-
prosjekt, som er et samarbeidsprosjekt
mellom en offentlig virksomhet og en
gradsgivende institusjon. > Les mer

Kulturskolerådet satser på
vurdering for læring – tilbyr
nettkurs fra høsten 2020
TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. Sammen med Høgskolen i
Innlandet utvikler kulturskolerådet et
nettkurs i VFL for kulturskolelærere og -
ledere. Kursstart blir i august 2020, og
invitasjon sendes snart til landets
kommunale kulturskoler. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

LAP-studier i Trøndelag og
Vestland med oppstart
høsten 2020
BERGEN: Studietilbudet Ledelse av
prosesser 1 (LAP 1) tilbys regionalt til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Koronakrisa
påvirker også LAP-samlinger denne våren,
men i øyeblikket er det mulig å melde seg
på LAP-studier i Trøndelag og Vestland,
med oppstart høsten 2020. > Les mer

> Nasjonal strykerkonferanse i Bergen i april

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

365 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 365 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/kursfilm-kreativ-videodokumentasjon
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/offentlig-sektor-phd-2020
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/satser-pa-vurdering-for-laering
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/lap-vestland-og-trondelag
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/nasjonal-strykerkonferanse-i-bergen
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell


Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
å motta. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: – La kreativiteten få rom i hjemmet!
MOSJØEN: I denne spesielle og kanskje utfordrende tida for
mange, forsøker Vefsn kulturskole å bidra med noe positivt.
Som å oppfordre både egne elever og familiene deres om å
finne "ting" hjemme og danse med. Sjekk ut Vefsn
kulturskoles kreative kalender. > Se film på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

Personvernerklæring og brukervilkår for Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og
bruksvilkårene gjelder for våre nettsted og øvrige digitale tjenester, som for eksempel e-postabonnement og
registrering av informasjon gjennom skjemaer («digitale kanaler»). > Les personvernerklæring og brukervilkår

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/ayuM0msAkSY
https://youtu.be/ayuM0msAkSY
http://www.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
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