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Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet
på lag – med fokus på flere kulturskolerelaterte
oppgaver
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet jobber nå tettere sammen
enn noen gang før – til det beste for kulturskolen. På et heldagsmøte 6. april ble
planer lagt for samarbeidet de nærmeste årene. Allerede i dag starter arbeidet
med å utarbeide et felles mandat for samarbeidet framover. – Møtet i Oslo ble
meget konstruktivt, og danner et godt grunnlag for det videre samarbeidet
mellom direktoratet og oss, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk
kulturskoleråd. Foto: Utdanningsdirektoratet
> Les mer på kulturskoleradet.no

– Kulturskolen må ivaretas i
nasjonale strategi- og
utviklingsprosesser
OSLO: Kulturskolen må ivaretas i nasjonale
og overordnede strategi- og
utviklingsprosesser, og samtidig innlemmes i
utviklingen av den kommunale, digitale
infrastrukturen. Det sa Morten Christiansen,
direktør i Norsk kulturskoleråd, på
innspillsmøtet om ny strategi for digital
kompetanse og infrastruktur. Møtearrangør:
Kunnskapsdepartementet og KS.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Riis-prisen 2022: Innovativt
prosjekt i gang
TRONDHEIM: 4. april lød åpningsriffet for det
innovative prosjektet Riis-prisen 2022 . 20
ungdommer var denne uka samla i
Trondheim sammen med sine mentorer, som
er artistene Tora Dahle Aagård og Torstein
Flakne samt bildekunstner Oda Victoria
Reitan. Her ble det jobba kreativt i et
krysningspunkt mellom låtskriving og visuell
kunst.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Høyre fattet
kulturskolevedtak
GARDERMOEN: Kulturskolen skal være en
viktig samfunnsaktør som gjennom kunst- og
kulturopplæring gir barn og ungdom
kunnskap, glede og mestring, og bør være et
reellt tilbud til alle som ønsker det. Så heter
det i et vedtak fattet av Høyres landsmøte.
Vedtaket ble fattet som følge av et
resolusjonsforslag om kulturskolen, fremmet
av delegatene Ingvill Dalseg (t.h. på bildet)
og Kari-Anne Jønnes, fra henholdsvis
Trøndelag og Innlandet.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Koordinert kulturarbeid:
Avslutningssamling i mål –
rapport neste
OSLO: Avslutningssamlinga UNG-22 er i mål
og dermed er enden nær for pilotprosjektet
Koordinert kulturarbeid. Men endelig
punktum settes først når en rapport om
pilotprosjektet er ferdig og levert, noe som
skjer i slutten av april 2022. Kulturminister
Anette Trettebergstuen hilste deltakerne på
UNG-22 med en videohilsen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Samarbeider for å bistå
kommunene i å hjelpe unge
flyktninger – Kulturskolerådet
med på laget
OSLO: Kulturtanken, UKM Norge, Ungdom og
Fritid, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd hjelper sammen landets
kommuner til å hjelpe unge flyktninger som
kommer fra Ukraina. Blant annet er et åpent
webinar arrangert, der kommunene fikk og
delte gode råd og tips om hvordan en best
kan hjelpe unge flyktninger. Foto: Bekah
Russom/Unsplash
> Les mer på kulturskoleradet.no

Filmen «Oppdag
kulturskolen» nå også med
ukrainsk tekst
OSLO: Kortfilmen «Oppdag kulturskolen» fins
nå med ukrainsk tekst. Norsk kulturskoleråd
har fått dette gjort for at kommunene
enklere kan gjøre sine kulturskoletilbud
forståelige og attraktive for ukrainere som nå
kommer til Norge. Filmen fins med tekst på
tolv språk – russisk inkludert.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Sanger med fredsfokus på
Kor’ Arti – gir håp og trøst
TRONDHEIM: Russlands invasjon av Ukraina
har ført til henvendelser til Norsk
kulturskoleråd via læringsressursen Kor
Arti’, fra lærere som ønsker forslag på
sanger som kan synges i skolen under den
spente situasjonen som råder i Europa. Kor
Arti’ har et rikt utvalg av fredsfokuserte
sanger.
> Les mer på korarti.no

> Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer
12,5 mill. kr i
fordypningsstøtte:
Søknadsfristen er 7. april kl.
12.00
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de
neste to årene støtte fordypningsprogram i
kulturskolen med 12,5 millioner kroner.
Søknadsportalen er åpen, for kommuner
som ønsker å søke om stimuleringsmidler
gjennom ordningen Inkluderende
kulturskoler. Merk: Søknadsfristen er veldig
nær: Torsdag 7. april kl. 12.00.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipendet styrker
Henriettes
musikkprodusentdrøm
OSLO: Henriette Linja hoppet av en
akademisk universitetsutdannelse for å
satse på musikken. Resultatet er et tosifret
antall utgitte låter, over 3,5 millioner
avspillinger på strømmetjenester samt et
ferskt medlemskap i den gjeve
drømmestipendfamilien. Med tildelinga har
23-åringen fått bekreftet at hun har gjort
mye riktig samt påfyll av motivasjon til å
jage drømmen om å skape seg et navn som
musikkprodusent.
De første av årets drømmestipend er nå
utdelt. Første utdeling fant sted i
Fredrikstad, som i år hadde hele tre
stipendvinnere.
> Les mer på drommestipendet.no

KulVFL 2022–23: – God
mulighet til ekstra fokus på
utviklingsarbeid
TRONDHEIM: Nå er det mulig å søke om
deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for
læring (KulVFL) skoleåret 2022–23.
Kulturskoleleder Hege Elnæs (bildet) i Frogn
kommune mener KulVFL har gitt henne en
anledning til å sette ekstra fokus på
utviklingsarbeid gjennom vurdering for
læring samt det å bygge profesjonelt
læringsfellesskap.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell

Filmglimtet: Årets Virtuosvinner
OSLO: Fiolinisten Alma Serafin Kraggerud
vant NRK-konkurransen Virtuos 2022 sist
søndag. Her kan du oppleve Alma, som
tidligere har imponert i Ungdommens
musikkmesterskap, spille med Barratt Dues
Unge Symfoniorkester.

Hjelp til kulturskoleundervisning og –drift fins på
kulturskoleradet.no
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen - idébøker - Kor Arti'-materiell
Ut på golvet-materiell - KulArr-heftet - Drodlingsboka

Gi flere sjansen til å få 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

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
Levert av Make

