10/5/22, 6:47 PM

Make - Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 17 2022 – Utgivelsesdato: 6. okt. – Neste utgave: 20. okt.

Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk kulturskoleråd

Utlysning: Kulturskolerådet tilbyr veiledning i
kulturskoleutvikling – søknadsfrist: 1. november
TRONDHEIM: Som et tilbud til alle landets kommuner utlyser Norsk kulturskoleråd en ny
runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå
kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til
kulturskolen i kommunen. Veiledningsperioden denne gangen er januar 2023–våren 2024
og søknadsfristen er 1. november 2022. Foto: Jon Goodman/Unsplash
> Les mer på kulturskoleradet.no

– Seriøs veiledningsordning med
bratt læringskurve og stort utbytte
MOSS: Norsk kulturskoleråd utlyser nå en ny runde
med veiledning i kulturskoleutvikling – søkbar for
alle landets kommuner. Moss kommune mottok slik
veiledning i perioden 2020–2022, og
kulturskolerektor Espen Rønneberg-Giertsen
(bildet) rapporterer om godt utbytte.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolelærere i målgruppa når
utvalg foreslår nytt system for
kompetanse- og karriereutvikling
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OSLO: Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår
endringer i etter- og videreutdanninga for ansatte i
barnehager og skoler. I utvalgets forslag til et
system for kompetanse- og karriereutvikling, er
kulturskolelærere en del av målgruppa.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger
Femte episode i Kulturskole-tv
2022: "Signalbygg eller gymsal"
OSLO: Utfordringer knytta til kulturskolebygg og lokaler er tema i femte episode i høstens
Kulturskole-tv-sesong. Episoden "Signalbygg eller
gymsal" er publisert på kulturskoleradet.no og i
flere sosiale medier. I episoden medvirker Torstein
Busland, seniorrådgiver innen idrettspolitikk i
Norges idrettsforbund, der han arbeider med
anleggsrådgivning.

> Les mer på kulturskoleradet.no
> Se filmen i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

Pionerprosjekt innen musikkbasert
miljøbehandling: Rapport klar
BRØNNØYSUND: Et pionerprosjekt innen
musikkbasert miljøbehandling er gjennomført i
Brønnøy kommune – med Norsk kulturskoleråd
som sentral aktør. Nå foreligger en rapport med
anbefalinger, som blant annet sier at
prosjektutbyttet er egnet for en nasjonal satsing der
kommuner får bistand i å danne lærende nettverk
alene eller i samarbeid med andre.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Erfaringsdeling om fordypning i
kulturskolen: Påmelding nå!
TRONDHEIM: I høst arrangerer Kulturskolerådet
fylkesvise erfaringsdelingssamlinger, med fokus på
fordypningstilbud i kulturskolen. Åtte samlinger vil
spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i kulturskoler
som har fått midler gjennom ordningen
Inkluderende kulturskoler. Merk: Første samling
arrangeres i Innlandet 24. oktober, men første
påmeldingsfrist er 7. oktober, for Vestland.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse i Oslo
OSLO: Norsk kulturskoleråd er vertskap for Nordisk
musikk- og kulturskolekonferanse 26.–27. oktober, i
Oslo. Målet med konferansen er å styrke det
nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler
https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=1&statuscode=1
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og diskutere felles problemstillinger rundt utvikling
av disse. Foto: voksenaasen.no
> Les mer på kulturskoleradet.no

Siste runde med Ledelse av
prosesser 2: Oppstart januar 2023
TRONDHEIM: Studietilbudet Ledelse av prosesser
har siden 2016 blitt tilbudt stadig flere av dagens og
mulige framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler. Nå kommer et siste, nasjonalt
"oppsamlingsheat" for Ledelse av prosesser 2, med
oppstart i januar 2023. Påmelding er mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
UMM-spørring for å gjøre UMM
enda bedre
STAVANGER: Ungdommens musikkmesterskap
(UMM) skal bli et enda bedre arrangement for enda
flere, og da må det utvikling til, tenker arrangørene
av UMM. Nå går de ut med en spørring for å få mer
kunnskap og gode innspill om hvordan en gjør
UMM enda bedre.
> Les mer på umm.no

Søknadsportalen åpen for
Drømmestipendet 2023

Drømmestipendjuryen presenteres
– i dag: Adela Cudjoe

OSLO: Ungdom i alderen 18–25 år i 2023 som
holder på med kunst og kultur – alene eller
sammen med andre – kan nå søke
Drømmestipendet 2023 og gi seg selv sjansen til å

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. I dag
presenteres Gaute Adela Aastorp Cudjoe (bildet)
på drommestipendet.no. Samtlige medlemmer i
juryen som ledes av Alexandra Rotan presenteres
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motta 30 000 kroner samt mye anerkjennelse og
synliggjøring. Fram til 15. november 2022 kl. 12.00
er det mulig å søke Drømmestipendet 2023.
> Les mer på drommestipendet.no

etter tur på drommestipendet.no, som varer til 15.
november 2022. Cudjoe skal delta i fagjuryen for
kategorien teater.
> Les mer på drommestipendet.no

Kunstfagkonferanse i Bergen:
Påmeldingsfrist 9. oktober
BERGEN: En ny nasjonal kunstfagkonferanse
arrangeres i Bergen i november 2022. Norsk
kulturskoleråd Vestland har initiert
Kunstfagkonferanse Vestland, som interesserte fra
hele landet kan delta på. Konferansen finner sted 3.
og 4. november. Påmeldingsfrist: 9. oktober.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinarer fokuser utvikling av
kulturskolenes fordypningstilbud
TRONDHEIM: Denne høsten tilbyr Norsk
kulturskoleråd seks webinarer knytta til arbeidet
med strategien Fordypning med mangfold. Neste
webinar arrangeres 21. oktober, temaet er helhetlig
opplærings- og utdanningsløp.
> Les mer og se opptak fra første webinar på
kulturskoleradet.no

> 15 nye Kor-Arti'-sanger publisert i høst
Filmglimtet: KUL! Kultur Utvikling
Lek i Åpen Barnehage!
ÅRNES: I Nes kommune i Viken samarbeider
Åpen Barnehage og Nes kulturskole om å tilby
enda flere og bedre møteplasser for
barnefamilier.
Filmglimtet ser du på YouTube.

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.
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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
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