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Utdanningsdirektoratet har produsert
animasjonsfilm om kulturskolen – på sju
språk
OSLO: Utdanningsdirektoratet har produsert en animasjonsfilm om
kulturskolen. Filmen fins på sju språk og vil bli gjort tilgjengelig for
alle landets kommuner, som et hjelpemiddel til å oppnå bedre
synliggjøring av skoleslaget.
> Les mer og se film på kulturskoleradet.no

Webinar: Fokus på fjernundervisning og digital
samhandling
TRONDHEIM: Webinaret Det er faktisk mulig – neste nivå på fjernundervisning og
digital samhandling arrangeres 20. april av Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og
Kulturtanken.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Rapport om digitalitet i kulturskolen: – Behov for flere
tiltak og koordinerende grep i kulturskolen

TRONDHEIM: Koronapandemien har endra
kulturskolehverdagen for både elever, lærere og ledere.
Norsk kulturskoleråd ønsket forsking på dette, og ga sist
høst oppdraget til Telemarksforsking.
Basert på det samlede datamaterialet, mener forskingsinstituttet at
det er behov for flere tiltak og koordinerende grep i kulturskolen, for
å sikre at digitale løsninger blir implementert på en hensiktsmessig
og framtidsrettet måte. Rapporten publiseres 6. mai og samme dag
presenteres den på et Cutting Edge forskningsformidlingsseminar
(webinar).

> Les mer på
kulturskoleradet
.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Nasjonalt fagseminar om barne- og
ungdomskulturmeldinga
OSLO: Stortingsmelding om barneog ungdomskultur er lansert – med
eget kapittel om kulturskolen. I
mai/juni skal meldinga behandles i
Stortinget. I forkant av dette
arrangerer
Kunnskapsdepartementet, Norsk
kulturskoleråd og KS 18. mai et
nasjonalt fagseminar, med fokus på
kulturskolens rolle slik den framstår i
meldinga.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet på
offensiven for regionale
fordypningstilbud
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
arbeider for at det etableres gode
regionale fordypningstilbud for unge
kunst- og kulturutøvere. Slike
fordypningstilbud er også tema i den
ferske barne- og
ungdomskulturmeldinga, og
Kulturskolerådet er klar til innsats på
området.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kulturskolebanken – verktøykasse for
kulturproduksjon

Klart for påmelding til KulVFL 2021–2022
TRONDHEIM: Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert
nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse
samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen
som lærende organisasjon. Nå er tida inne for interesserte til å søke om kursplass
for skoleåret 2021–2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Introwebinar om KulVFL 16. april - gratis og
uforpliktende

Ennå tid til å søke
Nordeas
innovasjonsstipend 2021
– Søknadsfrist: 16. april
OSLO: Det er viktig å tenke
innovasjon i alle sektorer, og spesielt
i kulturskoler.
Det sier Anita Krohn Traaseth, tidligere
mangeårig leder av Innovasjon Norge, og
nå leder for juryen som skal bestemmes
hvem som skal få Nordeas
innovasjonsstipend 2021 pålydende 100
000 kr. Søknadsfrist: 16. april 2021.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Koordinert kulturarbeid:
Ungdomssamling under
Kulturytring Drammen
DRAMMEN: Pilotprosjektet Koordinert
kulturarbeid – som Norsk kulturskoleråd,
UKM samt Ungdom og Fritid står bak –
arrangerer ungdomssamling i Drammen
21.–23. juni – som en del av det nye
kulturpolitiske arrangementet
Kulturytring Drammen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Studiestart høst 2021:
Noen ledige studieplasser
på LAP 1 og 2 i
Trøndelag
TRONDHEIM: Høsten 2021 tilbys
kulturskoleutgaven av studietilbudet
Ledelse av prosesser (LAP) til dagens
og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler i Trøndelag.
Det fins noen få ledige plasser på
både LAP 1 og LAP 2.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Talent møter mentor ganger tre: Ungdom tilbys
eksklusive møter med Adil Khan, Heidi Ruud Ellingsen
og Robin Bøe
TRONDHEIM: Fotografen og
filmmakeren Robin Bøe,
musikkteaterartisten Heidi Ruud
Ellingsen og danseren Adil Khan er klare
som mentorer for ungdommer i hvert
sitt Talent møter mentor-prosjekt i
2021.
Allerede nå kan ungdom søke om plass på
Talent møter mentor-prosjektene med Bøe
og Ruud Ellingsen. Talent møter mentor med
Adil Khan blir mulig å søke på fra og med 22.
april.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Lederkonferansen 2021 arrangeres denne uka: Kultur
for kompetanse som hovedtema
OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind
Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om
Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse torsdag og fredag
denne uka.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kor Arti'-brukere kan foreslå nye Kor Arti'-sanger

– Drømmestipendet
kunne ikke kommet på
et bedre tidspunkt
ELVERUM: Det sier Tuva Ring (bildet)
fra Elverum, en av femti
drømmestipendvinnere i 2021, som
hver får 30 000 kroner.
Drømmestipendet 2021 er ferdig juryert,
og det er opp til vinnerne selv og
kommunene de er nominert fra, når de
gode nyhetene offentliggjøres. I ukene
framover kan du lese intervju med flere
av vinnerne på drommestipendet.no. I
perioden 10. mai–20. juni blir det
høytidelige utdelinger landet rundt.
> Les mer på drommestipendet.no

Ønsker flere bidrag – frist
for å bidra er forlenga til
16. april
TRONDHEIM: Til skolestart i høst
kommer «Drodlinger – kulturskolens
skissebok». Boka behøver mange gode
bidrag fra landets kulturskoleelever.
Det plass til flere, og
innsendingsfristen er forlenga til 16.
april.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Stjørdal
viser fram
minitrompettilbudet sitt
STJØRDAL: Minitrompet har lenge
vært et fagtilbud ved Stjørdal
kulturskole – og et populært sådant.
Nå markedsføres fagtilbudet via film
på YouTube, og nye elever i alderen
fem-seks år ønskes velkommen.
Søknadsfrist: 15. mai.
> Se film på YouTube

Kulturskolerelaterte produkt finner du på
kulturskoleradet.no
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen - idébøker - Kor Arti'-materiell
Ut på golvet-materiell - KulArr-heftet - Kulturskolekalenderen.

Anbefal andre å abonnere på
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.

Nettsted som Norsk kulturskoleråd tilbyr:
kulturskoleradet.no / drommestipendet.no / korarti.no /
kulturskolebanken.no / umm.no

Her kan du melde deg av nyhetsbrevet
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.
> Les personvernerklæring og brukervilkår

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av
Levert av Make

