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Vil stimulere til fornyelse i kulturskolen –
frister med stipend pålydende 100 000 kroner
OSLO: Nå lanseres et nytt stipend – pålydende 100 000 kroner – som skal
fremme innovasjon i kulturskolen. Nordeas innovasjonsstipend er en del av
Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider
om. Stipendet er opprettet av Nordea, som med denne satsingen ønsker å bidra
til mer utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.
> Les mer på kulturskolebanken.no

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/nordeas-innovasjonsstipend-lanseres


Versjon 3 av Veileder om smittevern for kulturskolen utlagt
TRONDHEIM: Tirsdag 12. mai ble Veileder om smittevern for kulturskolen
oppdatert med nye viktige endringer. Blant annet har Folkehelseinstituttet nå
gitt Norsk kulturskoleråd innspill som gjør at den nye versjonen er enda mer
presis for den fasen av koronapandemien landet vårt og kulturskolen som
skoleslag nå er inne i. > Les mer

Kulturskolerådet har samla
inn nyttig informasjon om
inkluderingsarbeidet i
kulturskolene
TRONDHEIM: Mye godt inkluderingsarbeid
gjøres i kommunale kulturskoler.
Interessen for mer satsing på kulturskolen
som kommunale ressurssenter synes stor
i mange kulturskoler. Og mange
kommuner og kulturskoler ønsker at Norsk
kulturskoleråd skal være en pådriver for å
gjøre kulturskolene til enda bedre arenaer
for inkludering. > Les mer

Utlyser insentivmidler til
lokalt inkluderingsarbeid i
regi av kulturskoler
TRONDHEIM: Nå kan kulturskoler som
ønsker å fokusere inkludering og
motarbeide utenforskap søke om
insentivmidler som Norsk kulturskoleråd
nå utlyser. 15 kulturskoler kan i år få 10
000 kroner hver, til å komme ut av
startblokkene i sin inkluderingssatsing. I
år er det tredje og siste gang slike
insentivmidler blir utlyst. > Les mer

> Ledig stilling i Norsk kulturskoleråd – utlysning

Nettkurset KulVFL har
påmeldingsfrist 15. mai
TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
noe Norsk kulturskoleråd satser på, og
sammen med Høgskolen i Innlandet
utvikler kulturskolerådet nå et VFL-kurs for
kulturskolens lærere og ledere.
Påmeldingsfrist: 15. mai. > Les mer

Ny film fra kulturskolerådet:

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/smittevernveileder-for-kulturskolen-klar-1-mai
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/informasjon-inkluderingsarbeid
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/insentivmidler-inkluderingsarbeid
https://kulturskoleradet.no/om-oss/jobb-i-norsk-kulturskolerad
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/nettkurset-kulvfl-har-pameldingsfrist-15-mai


«Arbeidstidsavtalen – et
mulighetsrom»
OSLO: Ledelse i kulturskolen er et
satsingsområde hos Norsk kulturskoleråd,
og satsinga innbefatter også produksjon
av relevante filmer. Ny film har premiere
denne uka: «Arbeidstidsavtalen i
kulturskolen – et mulighetsrom» er tittelen.
> Les mer

Webinar om gjenåpning av
kulturskolene: Se opptak
TRONDHEIM: Fysisk gjenåpning av
kulturskoler og smittevernveilederen for
kulturskolen var tema på webinaret Norsk
kulturskoleråd arrangerte 13. mai. Du kan
se et redigert opptak av webinaret.
> Les mer

Disse 35 får veiledning i
kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: 35 kommuner har nå fått
tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling
i en ny runde med veiledning fra Norsk
kulturskoleråds veilederkorps. > Les mer

Udir arrangerte verksted for
å bli god på kulturskoleinfo
OSLO: Utdanningsdirektoratet har
arrangert verksted med fokus på
oppdraget direktoratet har fått fra
Kunnskapsdepartementet, om å utarbeide
og synliggjøre informasjon om
kulturskolen. > Les mer

Snart 17. mai – Kor Arti’ byr
på hjelp i ei annerledestid
TRONDHEIM: Årets markering av
nasjonaldagen vår blir annerledes enn hva
vi er vant til. Det blir ikke jublende
barnetog med sang og korpsmusikk. Men
læringsressursen Kor Arti’ digital har
nyttig hjelp å by på også for årets feiring
av nasjonaldagen. Blant annet potpurriet
«Norge i rødt, hvitt og blått». > Les mer

Tilbyr Kor Arti'-tilgang gratis
TRONDHEIM: Som et bidrag i den
nasjonale dugnaden under
koronapandemien, gir Norsk
kulturskoleråd alle som ønsker det gratis
tilgang til Kor Arti' digital og korarti.no
fram til 25. mai. > Les mer

> Digitale tips å finne på bloggen Digitalavdelingen

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/arbeidstidsavtalen-et-mulighetsrom
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/webinar-om-gjenapning-av-kulturskolene-kan-ses-i-opptak
https://vimeo.com/418037564
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/35-kommunene-far-veiledning
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/udir-verksted-kulturskolesynliggjoring
https://vimeo.com/412735316
https://www.korarti.no/nyheter/snart-17-mai-kor-arti-byr-pa-hjelp
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/forlenger-gratistilgang
https://digitalavdelingen.blogspot.com/


De første drømmestipendmottakerne er offentliggjort
TRONDHEIM: Sesongen for utdeling av Drømmestipendet 2020 er i gang. 1,5 millioner kroner
skal utdeles til hundre unge kulturutøvere som hver får 15 000 kroner og mye verdifull
anerkjennelse og synliggjøring. På drømmestipendets nettsted ser du hvem som får sine
drømmer oppfylt, etter hvert som kommunene offentliggjør navn på stipendmottakere. > Se
mer på drommestipendet.no

Ledelse av prosesser:
Forlenget påmeldingsfrist i
Vestland og Trøndelag
BERGEN: Til høsten tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser til dagens og mulige
framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Trøndelag og Vestland. På
grunn av koronapandemien er
påmeldingsfristen forlenget til 1.
september. > Les mer

LAP-studium i Rogaland:
Samtlige studenter besto
eksamen
STAVANGER: I Rogaland har studerende
kulturskoleansatte nylig avlagt eksamen i
studiet Ledelse av prosesser – med
overbevisende dyktighet over hele linja:
Samtlige studenter fikk bestått på sine
eksamensoppgaver. Noe som gleder både
kursholder og kursdeltakere. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

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

365 sanger på
Kor Arti's
nettsted
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://drommestipendet.no/oppfylte-drommer/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/lap-forlenget-pameldingsfrist
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/lap-samtlige-besto
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
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: Rekrutterer kulturskoleelever via YouTube
FØRDE: I mai "frir" mange av landets kulturskoler til barn og
ungdom ved å vise fram sine tilbud i neste skoleår. Stadig
flere gjør som Sunnfjord kulturskule – bruker film for å
rekruttere nye elever. > 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

Powered by Make

https://www.musikklokaler.no/
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/8_2KE1PRXUs
https://youtu.be/8_2KE1PRXUs
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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