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NTNU får fem mill. kr til prosjekt om
universitetskulturskole – to kulturskoler og
Kulturskolerådet med på prosjektlaget
 
TRONDHEIM: NTNU-satsinga Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP) er tildelt
fem millioner kroner i støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (HK-dir). Kulturskolene i Malvik og Trondheim samt Norsk
kulturskoleråd er med på prosjektlaget.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Norsk kulturskoleråd initierer møte om økt satsing på
samiske kulturfag
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har tatt initiativet til et møte om hvordan en økt satsing
på samiske kulturfag i og gjennom kulturskolen kan skje, og hvordan Kulturskolerådet kan
bidra til dette. Kulturskolerådet har fått positiv respons fra mange som vil bidra. Foto: Wil Lee-
Wright
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Smittevernanbefaling fra
Kulturskolerådet til
kulturskolene
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd anbefaler
at kulturskolene følger de nasjonale regler og
anbefalinger som med virkning fra torsdag
16. desember innføres for skoler og
barnehager. Grunnskoler og barnehager går
over til gult nivå i trafikklysmodellen,
videregående skole til rødt nivå.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nytt PPU-studium innen
musikk og scenekunst –
kulturskoleansatte i
målgruppa
 
OSLO: Fra første kvartal 2022 tilbyr
Høyskolen Kristiania et nytt studietilbud som
kan ha interesse for kulturskolelærere:
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og
scenekunst. Norsk kulturskoleråd har
gjennom delaktighet i vellykket
søknadsskriving bidratt til at studiet nå kan
tilbys. Foto: Høyskolen Kristiania
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  

Ledelse av prosesser: Tilbyr
studium i Tromsø
 
TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler – i hele landet.
Foreløpig påmelding er mulig til og med 20.
desember. Planen er studiestart i februar,
slik at en etter LAP 1 kan søke og delta på
LAP 2 som tilbys på Gardermoen neste
høst. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/smittevernanbefaling-til-kulturskolene
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Cutting Edge Kulturskole:
Påmelding mulig – planen er
fortsatt "fysisk" konferanse 
 
KRISTIANSAND: Konferansen Cutting Edge
Kulturskole 2021 ble på grunn av usikkerhet
knytta til koronarestriksjoner utsatt fra
oktober 2021 til februar 2022. Nå er
påmelding mulig til konferansen, som det
fortsatt planlegges å gjennomføre som
helfysisk konferanse i Kristiansand, 17.–18.
februar 2022.
 

> Les mer på kulturskolen.no

Nettside om
kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordrer
 
OSLO: Opphavsrett er et rettsområde som
har betydning for virksomheten og
aktivitetene til de kommunale kulturskolene i
Norge. Norsk kulturskoleråd tilbyr derfor en
veilednings- og ressurstjeneste knyttet til
denne tematikken. Tjenesten har fått egen
nettside på Kulturskolerådets nettsted.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

1 mill. kr til UKM-prosjekt
med kulturskoleinvolvering 
 
OSLO: Ung Kultur Møtes (UKM Norge) har fått
tildelt 1 mill. kr til prosjektet Kulturnett
3.0, og fire kulturskoler samt Norsk
kulturskoleråd skal være
samarbeidspartnere. Kulturnett 3.0 er ett av
fem prosjekt som fikk støtte da Kulturtanken
etter en søknadsrunde utdelte 2,5 millioner
til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn
og unge.
 

> Les mer på kulturskolen.no

 > «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles  

Kulturskolen sentral i
folkehelsesatsing i Molde
 
MOLDE: Gjennom bevisst bruk av kunst- og
kulturfagene skal barn og unge i grunnskolen
i Molde få et rikere læringsmiljø preget av
inkludering, trivsel og mestring. Molde
kulturskole har en nøkkelrolle i satsingen,
som Norsk kulturskoleråd også bidrar i.
 

Les mer på kulturskoleradet.no
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Takknemlig for prosjekthjelp
fra Nordea og Norsk
kulturskoleråd
 
KOPERVIK: Nordea-prosjektet KUL-TUR
Rogaland har vært med og samlet fylket til
ett kulturskolerike, der gode relasjoner
mellom kulturskolene har blitt enda sterkere.
Det sier Kirsten Jæger Steffensen, avtroppet
leder av Norsk kulturskoleråd Rogaland.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no
Foto: Lise-Marte Vikse Kallåk

Sandnes brukte
stimuleringsmidler på
«eventyrlig» vis
 
SANDNES: Ett av de siste tilbudene i det
kulturskoleutviklende Nordea-prosjektet KUL-
TUR Rogaland, var en utlysning av
stimuleringsmidler. Sandnes kulturskole
søkte og fikk midler, og brukte dem til å lage
dokumentarfilm om suksesskonseptet
«Eventyrstien».
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

Ny musikkhistoriebok for barn
og unge utgitt
 
KRISTIANSAND: En ny musikkhistoriebok
tiltenkt kulturskolen er utgitt. Den er
resultatet av et samarbeid mellom en
kulturskolelærer og offentlig ph.d.-student
og en professor. Forfatterne håper boka skal
hjelpe til med å realisere Rammeplan for
kulturskolen samt gjøre det historiske
materialet mer levende for elevene.  
 

> Les mer på kulturskolen.no

 > 12.5 mill. kr til kulturskolenes fordypningsprogram  

Kor Arti' tilbyr over 60
julesanger
 
TRONDHEIM: Advent og førjulstid er for
mange høysesong for sang og musikk i
fellesskap. Ikke minst i skolesammenheng.
På læringsressursen Kor Arti' fins nå 61
julerelaterte sanger for deg som abonnerer
på tjenesten.
 

> Les mer på korarti.no

Musikkpedagogdagen 2022:
Påmelding mulig 
 
OSLO: Musikkpedagogdagen 2022 arrangeres
13. januar – som webinar. Temaet er digital
didaktikk. Fagdagen for musikkpedagoger
arrangeres av Norges musikkhøgskole, med
Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner.
Påmelding er mulig.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Riis-prisen: Nytt kreativt
prosjekt for ungdom i alderen
15–18 år
 
TRONDHEIM: Artistene Tora Dahle Aagård og
Torstein Flakne samt bildekunstner Oda
Victoria Reitan som mentorer. 80 000 kr i
prispotten. Et tverrfaglig prosjekt for
ungdom. Dette er Riis-prisen 2022, som
Norsk kulturskoleråd og Andr. L. Riis inviterer
ungdom i alderen 15–18 år med på.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Nyttig nettsted: musikklokaler.no  

Filmglimtet: Kulturskoler
viser seg fram i 
adventskalendere
 
STØREN: Mange kulturskoler bruker
desember til å synliggjøre sin aktivitet og
sine elever på godt vis, gjennom daglige,
korte adventskalender-videoer i sosiale
medier. Kulturskolen i Midtre Gauldal er
blant disse.

 

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. 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
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Personvernerklæring og brukervilkår for
Norsk kulturskoleråds digitale kanaler

 
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for

Kulturskolerådets nettsted og øvrige digitale tjenester.
 

> Les personvernerklæring og brukervilkår

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

Leveret av Make

https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
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