
 
 
 
 
 

  

                            

Invitasjon til å delta i utformingen av «Drodlinger – 

Kulturskolens skissebok»  
«Drodlinger – Kulturskolens skissebok» kommer ut før skolestart 2021–2022. Boka blir et 

samskapingsprosjekt mellom kulturskoleelever og Norsk kulturskoleråd – med 

kulturskolelærere som særdeles viktige medhjelpere. 
 

Kulturskolekalenderen er historie, men nå kommer et nytt kulturskoleprodukt som inneholder 

elementer kjent fra Kulturskolekalenderen, men med større funksjonsverdi. 
 

Drodlingsboka blir todelt, med en kalenderdel og en drodling- og skissedel. Kalenderdelen er en 

videreutvikling av Kulturskolekalenderen, men i et annet format. Og Kulturskolerådet trenger 

også nå hjelp fra kulturskolene til å lage et superbra produkt. 
 

Dokumentasjon fra alle kulturskolefag 
Norsk kulturskoleråd inviterer herved landets kulturskoleelever til å sende oss dokumentasjon av 
den faglige opplæringen i kulturskolen. Intensjonen er at det som vises fram visuelt i 
drodlingsboka skal representere alle fagområdene i kulturskolen. 
  

Merk: Skisser og drodlinger vil bli prioritert, som eksempler på gode tankeprosesser og 
tegnefrihet. 
 

Det er i tillegg ønskelig å invitere kulturskoleelevene til å sende oss korte tekstbidrag. Vi er på 
jakt etter to typer tekster, se punkt 3 og 4 i ønskelista nedenfor. 
 

Ønskelista fra Norsk kulturskoleråd til kulturskolene 
 

1) Bidrag som dokumenterer elevarbeid innen visuell kunst eller aktivitet innen andre estetiske 
fag. Dokumentasjonsbilder sendes helst i JPG-format (bildeoppløsning: minst 300 DPI). 

2) Skissetegninger – ikke ferdigstilte elevarbeid. 
3) «Godt sagt om kulturskole»-tekster. Vi ønsker oss gode formulering (maks to-tre setninger) 

om hvor bra, viktig, morsomt og/eller spennende kulturskole er. 
4) Korte dikt – av det glade/inspirerende slaget. Vi leter etter dikt som kan glede og inspirere 

dem som bruker drodlingsboka. 
 

Frist for innsending av bidrag: Fredag 26. mars 2021. 

Bidragene sendes til: fabiola.charry@kulturskoleradet.no 

Antall bilder- og tekstbidrag er maks 10 elevarbeider per kulturskole. 

Vi ber dere å sende bidragene helst samlet per skole. 
 

Drodlingsboka sendes til trykkeriet i medio mai og skal være klart til salg og distribusjon i juni og i 

starten av skoleåret 2021/22. 
 

Vennlig hilsen 

Fabiola Charry, rådgiver 

Norsk kulturskoleråd 
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