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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 3 2023 – Utgivelsesdato: 9. feb. – Neste utgave: 23. feb.

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

Viktig høring for kulturskolefeltet: – Kulturskolen må
tydeliggjøres i nytt system for kompetanse- og
karriereutvikling i barnehage og skole
 
TRONDHEIM: Det pågår en høring om NOU-en «Med videre betydning», som omhandler et forslag til et
nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i norsk skole og barnehage. Norsk kulturskoleråd er
begeistra for at kulturskolefeltet uttrykkelig ble inkludert i mandatet som det offentlig oppnevnte utvalget
forholdt seg til i sitt arbeid. Men Kulturskolerådet vil med sin høringsuttalelse understreke at det bør
presiseres tydeligere at målgruppa «lærere» også inkluderer lærere ansatt i kulturskolen samt at «skole»
likeså inkluderer kulturskolene.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Videreutdanning 2023: Udirs
søknadssystem er åpent
 
OSLO: Fram til og med onsdag 1. mars er det
mulig å søke om videreutdanning hos
Utdanningsdirektoratet. Tilbudet gjelder også
kulturskolelærere.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/kulturskolen-maa-tydeliggjoeres-i-system-for-kompetanse-og-karriereutvikling-i-barnehage-og-skole
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/videreutdanning-2023-udirs-soknadssystem-aapent
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Bodø2024: Kulturskolen og
Kulturskolerådet med
 
BODØ: Norsk kulturskoleråd er samarbeidspartner
med Bodø2024, som er ett års synliggjøring av alt
som skjer i byen som er europeisk kulturhovedstad
neste år. Kulturskolerådet har både konferanse om
kultur i småsamfunn og verkstedkurs i fortellerkunst
for barn og unge å by på i Bodø. I tillegg arrangerer
Kulturskolerådet landsting i byen neste år. Foto:
Mediastorm.no/Sjabretje
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Sjette webinar om kulturskolenes
fordypningsprogram utsatt til mars
 
TRONDHEIM: Fylkeskommunens rolle i forhold til
sammenhenger og gode overganger er tema på et
webinar Norsk kulturskoleråd arrangerer fredag 24.
mars. Webinaret skulle opprinnelig ha vært
arrangert førstkommende fredag.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Viktig skritt tatt mot fremtidens kulturskole – følges opp på nettmøte i dag
OSLO: På et møte i Oslo 26. januar tok prosjektet
Fremtidens kulturskole et viktig skritt framoverr, et
skritt som prosjekteierne Norsk kulturskoleråd og
KS tror bidrar til at kulturskolen kan bli en enda
viktigere og bedre utviklingsaktør i fremtidens
kommune. I dag følges milepælsmøtet på
Deichman Bjørvika opp på et nettmøte, der det
også blir dialog rundt tematikken på januarmøtet.
Foto: Tom Hansen
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/bodo2024-kulturskolen-og-kulturskoleradet-med
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/fordypningswebinar-seks-flyttes-til-24-mars
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/viktig-skritt-fremtidens-kulturskole
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
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Riis-prisen 2023:
Månedens bilde februar

 
KNARVIK: Månedens bilde februar 2023 i

prosjektet Riis-prisen 2023, er kåret. Bildet er
laget av Gunnhild Sandhåland fra Alver i

Vestland.
 

Gunnhild er 13 år og elev ved Alver kulturskule.
Hun liker å eksperimentere med ulike teknikker

innen tegning og maling. Gunnhold tegner også
digitalt.

 
Riis-prisen 2023 er en konkurransen for ungdom
i alderen 13–18 år, som er elever innen visuelle

kunstfag ved kommunale kulturskoler.

Merk: 20. februar er fristen for innsending av
bidrag til konkurransen Månedens bilde mars.

 
> Les mer på kulturskoleradet.no

Lederkonferansen 2023: Camilla
Stoltenberg og Vegard
Kolbjørnsrud klare som
hovedforedragsholdere
 
OSLO: Camilla Stoltenberg, direktør for
Folkehelseinstituttet, og Vegard Kolbjørnsrud,
førsteamanuensis i strategi ved BI, er to av
hovedforedragsholderne på Lederkonferansen
2023. Konferansen, som arrangeres 13.–14. april i
Oslo, fokuserer inkluderingsledelse for mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Synliggjør kulturskolens viktighet
ifm. ny regjeringsstrategi
 
OSLO: Regjeringa arbeider med en ny strategi for
kulturfrivilligheten, og har bedt organisasjoner,
kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om
innspill til strategiarbeidet og utredningen av
regionale kulturfond. Norsk kulturskoleråd anser
kulturskolene som viktige samarbeidsaktører for det
frivillige kulturlivet i kommunene, og svarer derfor ut
sentrale spørsmålene som stilles i forbindelse med
strategiarbeidet. Foto: Hamish Kale/Unsplash
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/riis-prisen-2023-maanedens-bilde-februar
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/lederkonferansen-2023-stoltenberg-og-kolbjornsrud-hovedforedragsholdere
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/kulturskoleradet-innspill-regjeringsstrategi-kulturfrivillighet
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
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Årets drømmestipendvinnere er ...
 
TRONDHEIM: Ane fra Ringsaker får stipend.
Christian fra Nesodden likeså, og 48 andre unge
kunst- og kullturutøvere. På drommestipendet.no
kan du se hvem som får 30 000 kr og verdifull
anerkjennelse og synliggjøring.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Bærum kan smykke seg med tre
stipendvinnere – bare Oslo har flere
 
SANDVIKA: I år utmerker Bærum kommune seg
når det gjelder antall drømmestipendtildelinger.
Blant 50 drømmestipendvinnere er tre nominert fra
Bærum. Bare storkommunen/fylket Oslo har flere.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Norske Talenter ønsker seg mange
kulturskoleelever på audition
 
OSLO: Etter fire års pause gjør tv-konkurransen
Norske Talenter comeback – nå på TV Norge. De
konkurranseansvarlige håper mange
kulturskoleelever kan tenke seg å prøve seg på
deres arena, ved å melde seg på audition. 

 
> Mer info og påmelding
på shourtaudition.com

Forente kommunale krefter for å
skape e-sport–tilbud
 
FLEKKEFJORD: For å møte behovet om å skape
en fysisk møteplass for dataspillinteresserte unge
samt utvide nedslagsfeltet for breddevirksomheten,
tilbyr Flekkefjord kulturskole kurs i e-sport – i
samarbeid med to andre kommunale tilbud.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kor Arti': Sanger om vinter og snø

Filmglimtet: Fokus på dårlige
øvingsrom
 
Norsk musikkråds akustikkmålinger viser at fire
av fem lokaler som brukes til musikk, ikke er egna
til den bruken de har. Men hva er egentlig et
egnet musikkrom?
 

> Se video og les mer på musikklokaler.no

 

 

https://drommestipendet.no/nyheter/50-drommestipendvinnere-2023/
https://drommestipendet.no/nyheter/baerum-tre-stipendvinnere/
https://shortaudition.com/NorskeTalenter?fbclid=IwAR0rNgDZUT32Y7vHDksaXAWtoRFhFUd0mBLtd5xclI-AvKhtwR8QaYbjvhg
https://shortaudition.com/NorskeTalenter?fbclid=IwAR0rNgDZUT32Y7vHDksaXAWtoRFhFUd0mBLtd5xclI-AvKhtwR8QaYbjvhg
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/forente-kommunale-krefter-for-e-sporttilbud
https://www.musikklokaler.no/ovingsrom
https://www.youtube.com/watch?v=I0Q1SfNiwQs
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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

http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=15
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/company/78326195/admin/
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/

