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Lansering av nettsida Ledelse i kulturskolen
og webinar om kulturskoleledelse på nett
TRONDHEIM: Lederkonferansen 2020 er avlyst på grunn av koronakrisa, men i
dag, torsdag 16. april, tilbyr Norsk kulturskoleråd et gratis webinar om
kulturskoleledelse, med tittelen Kulturskoleledelse på nett. Merk: Påmelding er
mulig fram til kl. 9.00. I dag lanserer kulturskolerådet dessuten ei ny nettside
om ledelse i kulturskolen. > Les mer på nettsida Ledelse i Kulturskolen

Filmpremiere på ny nettside
TRONDHEIM: Våren 2020 vil Norsk
kulturskoleråd presentere flere filmer som
tar for seg tema som kulturskolerådet tror
er av interesse for deg som er opptatt av
ledelse i kulturskolen. Første film er utlagt,
tittelen er "Strategisk kompetansestyring -
og planlegging. > Les mer og se filmen

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Webinar om KulturskoleVFL
(KulVFL) 29. april
TRONDHEIM: Kulturskolebasert vurdering
for læring er et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. Sammen med Høgskolen i
Innlandet utvikler kultuskolerådet
nettkurset KulVFL for kulturskolens lærere
og ledere. Onsdag 29. april arrangeres et
webinar om kursnyheten. > 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/vi-tilbyr/ledelse-i-kulturskolen
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledelse-i-kulturskolen/film
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/webinar-om-kulvfl


Webinar om PPU og
kulturskole 6. mai
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd har
søkelys på praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU) og kulturskolen som praksisarena.
Som del av denne satsinga arrangerer
kulturskolerådet onsdag 6. mai et webinar
om PPU og kulturskole. > Les mer

Unge kunsttalent kan få
mentorhjelp av Killi Olsen
TRONDHEIM: Et utvalg ungdommer vil få
et unikt tilbud, muliggjort av et samarbeid
mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd:
De vil få mentorhjelp av samtidskunsteren
Kjell Erik Killi Olsen. I tillegg får de stille ut
kunst på Nordea-huset i Oslo, og oppleve
husets unike kunstsamling. Ungdom i
alderen 15–19 år kan søke om plass i
Talent møter mentor. > Les mer

Nyheter og informasjon relatert til koronakrisa

– Vent med å gjenåpne de kommunale kulturskolene
VERDAL: Siste uke i april blir det en delvis gjenåpning av landets grunnskoler. Da skal
elevene på de fire laveste trinnene tilbake på skolen. – Når det gjelder de kommunale
kulturskolene, er Norsk kulturskoleråds råd til kommunene at de bør vente med å gjenåpne
kulturskolene til også de eldste elevene kan vende tilbake til sine skoler, sier Morten
Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. > Les mer

Kulturskolestatsråden stiller
i folkets spørretime i kveld
OSLO: Torsdag16. april kl. 20.00 stiller
kunnskapsminister Guri Melby og
forsknings- og høyere utdanningsminister
Henrik Asheim i folkets spørretime. Melby
kan spørres også om kulturskolen, siden
skoleslaget statsrådsmessig sorterer
under henne. > Les mer på regjeringen.no.

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/webinar-om-ppu-og-kulturskolen
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/visuell-kunst-talenter-kan-soke-mentorhjelp-av-killi-olsen
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/vent-med-a-gjenapne
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkets-sporretime-med-guri-melby-og-henrik-asheim/id2697239/


– Ekstraordinær innsats er også verdifull investering
VERDAL: I landets kulturskoler har det under koronakrisa vokst fram et samspill i form av
digitale møteplasser og undervisningsrom som vi ikke har sett maken til – noensinne. Jeg
applauderer kraftig alle lærere, ledere og kommuner som gjør sitt ytterste for at elever i
kulturskolen blir sett og tatt vare på – også når skolelokalene er stengt. Dagens
ekstraordinære innsats er dessuten en investering en vil få igjen for senere. Det skriver
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, i et åpent brev til kulturskolens lærere
og ledere samt eiere. > Les mer

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 fram til 25. mai. > Les mer

Oppfordrer til raus deling av
tips om fjernundervisning
TRONDHEIM: Koronakrisa gjør
fjerneundervisning mer aktuelt enn noen
gang før. Norsk kulturskoleråd bidrar med
deling av gode eksempler samt relevante
innspill om temaet. > Les mer

> Mer "koronainfo" på kulturskolerådets facebookside

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

Stor interesse for veiledning

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/ekstraordinaer-innsats-verdifull-investering
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/forlenger-gratistilgang
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/onsker-tips-om-digital-undervisning
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/lap-vestland-og-trondelag


i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Søkeiveren blant landets
kommuner har igjen vært stor, etter at
Norsk kulturskoleråd i januar utlyste en ny
runde med veiledning i
kulturskoleutvikling. 36 kommuner har
meldt sin interesse om å få slik veiledning
i 2020–2021. > Les mer

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

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

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: Kulturskolelærere hilser sine elever musikalsk
SKIEN: Landets kulturskolelærere har vist god evne og ditto
vilje til å tilby fjernundervisning under koronakrisa. Men
mange savner sine elever, og ser fram til at undervisning i
samme rom også blir mulig igjen. > 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

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/stor-interesse-for-veiledning-i-kulturskoleutvikling
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell
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
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/Dm5Kk3vH738
https://youtu.be/Dm5Kk3vH738
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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