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Representantforslag om økt kvalitet i SFO – med
kulturskolen som viktig aktør
 
OSLO: Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt samarbeid mellom SFO og
kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan
støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse. Det er første
punkt i et representantforslag om økt kvalitet i SFO, fremma av fire
stortingspolitikere fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget er fremma av Kirsti
Bergstø (bildet f.v.), Grete Wold, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås. Foto:
stortinget.no
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Ber om
kulturskoleutviklingsmidler i
revidert statbudsjett
 
TRONDHEIM: I et innspill til revidert
statsbudsjett for 2022, ber Norsk
kulturskoleråd om at regjeringa vurderer å
starte innføringen av søkbare
utviklingsmidler for kulturskolene allerede i
år, og da starte med å opprette en pott på for
eksempel 20 millioner kroner. Innspillet er
sendt til Kunnskapsdepartementet
v/kunnskapsminister Tonje Brenna.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

– Godt kulturskoletilbud bra
for folkehelsen
 
TRONDHEIM: Det viktigste virkemiddelet for
bedre folkehelse er å utjevne forskjeller.
Folkehelse er medvirkning, mestring, psykisk
og fysisk helse, tilhørighet, opplæring, like
muligheter og tilrettelegging. Alt dette er
sentralt i kulturskolen. Det melder Norsk
kulturskoleråd i høringa før den kommende
stortingsmeldinga om folkehelse, og foreslår
tiltak som bl.a. kan styrke kulturskolene.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  
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To ledige stillinger i Norsk
kulturskoleråd
 
Nå er det to ledige stillinger i Norsk
kulturskoleråd:

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd Troms,
Finnmark og Svalbard (40%, vikariat)
Prosjektmedarbeider, Norsk
kulturskoleråd / Drømmestipendet
(50%, engasjement)

Søknadsfrist: 9. mai 2022.
 

> Se utlysningene på kulturskoleradet.no

Ny nasjonal konferanse om
dans
 
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, i
samarbeid med Stavanger kulturskole,
Universitetet i Stavanger og Stavanger
konserthus, inviterer til nasjonal konferanse
om dans. Sammen for fremtidens
dansekunstnere er tittelen på konferansen
som finner sted 19.– 20. oktober 2022.
Konferansen skal være et møtested for økt
kunnskap om talentutvikling og fordypning i
dans.
Foto: Anne Lise Norheim
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

KulVFL 2022–23 kan søkes: –
Dette anbefaler vi andre
kulturskoler
 
TRONDHEIM: Fram til 29. april er det mulig å
søke om deltakelse i Kulturskolebasert
vurdering for læring (KulVFL) 2022–23. Blant
fornøyde deltakerne i inneværende skoleår,
er kulturskoleleder Sverre Stenløkk i
Rennebu kommune (bildet). Les hans
kursbetraktninger.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer  
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Lederkonferansen 2022
fokuserer bærekraft i ledelse
 
OSLO: I dag starter Lederkonferansen 2022,
med bærekraft i ledelse som tema og Anne-
Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse
Arntsen blant foredragsholderne.
Konferansearrangører: Norsk kulturskoleråd,
KS og Norges musikkhøgskole.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kor Arti’-sanger om
inkludering og omsorg for
flyktninger
 
TRONDHEIM: Russlands invasjon i Ukraina
har økt strømmen av mennesker som
ønsker og behøver opphold i Norge. Sang
og musikk kan gjøre inkludering enklere –
også i skolen. I Kor Arti’-katalogen fins en
rekke sanger med tema som inkludering og
omsorg for flyktninger.
Foto: Brandon Lopez/Unsplash
 

> Les mer på korarti.no

 > Filmen «Oppdag kulturskolen» nå med ukrainsk tekst  

4 mill. kr i søknadspotten:
Vil ha mer inkludering av
barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging
 
OSLO: På vegne av Kulturdepartementet
administrerer Kulturtanen ulike
tilskuddsordninger. I budsjettet for 2022 er
det avsatt fire millioner kroner til
pilotprosjekt som skal utvikle modeller for
inkludering av barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging. Kulturtanken
samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd
og Norsk kulturforum om innrettinga av
denne ordningen.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipendet løftet
Marias mestringsfølelse til
himmels
 
VARHAUG: Med en brennende lidenskap for
historiefortelling, drømmer Maria Enora om
å bruke dans, sang og drama til å forene
mennesker på tvers av landegrenser, kultur
og språk. Tildelinga av Drømmestipendet
boosta mestringsfølelsen – så vel som troa
på at alle kulturutøverdrømmene er innen
rekkevidde.
 

> Les mer på drommestipendet.no

 > Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell  
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Filmglimtet: På turné for å
vise fram kulturskolens
tjenester
 
FOSNAVÅG: Mange kulturskoler er blitt
gode på promotering av skoleslagets tilbud.
I Kulturskuleveka 2022 var Herøy
kulturskule ute og viste seg fram for
skoleelever og barnehagebarn i
sunnmørskommunen Herøy. Turneen ble
deretter dokumentert i denne videoen.

 

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
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