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Årets musikklærer! – ny nasjonal pris for musikklærere 
Musikk i Skolen feirer 60 år i 2016/17, og oppretter vi en helt ny pris: Årets musikklærer! Prisen deles 
ut i forbindelse med Musikklærernes dag, som i år arrangeres 20. oktober på Værnes. Målet med 
prisen er å styrke musikkfaget på skolen, å styrke musikklærerrollen og å oppnå generell synlighet for 
faget. Vi ønsker å bidra til å heve statusen for musikkfaget og motivere musikklærerne i sin yrkesrolle. 
Utlysning legges ut i april, og nominasjonsfristen er i slutten av juni.  

 
Dagsseminar om de praktisk-estetiske fagene, Oslo 3. april 
Hvilke andre faktorer enn revidering av læreplanen og utdanning av lærere kan bidra til styrking av de 
praktisk-estetiske fagene? Kan strukturelle endringer bidra til større læringsutbytte og tilrettelegge for 
revidert læreplan? Prosjektleder for AKSET kultur- og skolesamfunn innleder. Les mer 

 
Veslefrikk-konserten livestreames 21. april 
Fristen for innlevering er ute, og rekordmange 1912 barn har deltatt i komposisjonskonkurransen! 314 
bidrag blir nå lyttet til av en profesjonell jury, som skal velge de seks finalistene. Vinnergruppa får spille 
sitt verk med Kringkastingsorkesteret, når klassen får sin «Drømmedag med KORK» den 21. april. 
Konserten streames live kl. 13.00 på www.musikkfaget.no. Noe å se og høre med din klasse? 
 
 

Skolenes sangdag 5. mai: Skolenes sangdaglåta er klar! 
Både den splitter nye låta «Stå på!» og koreografier ligger nå ute på nettsidene våre, klare til bruk. 170 
skoler er foreløpig påmeldt, og vi håper på enda flere fram mot 5. mai. Hva med å sende stafettpinnen 
over til en naboskole, og på denne måten få hele nærområdet med på sangdugnaden? Se låter, 
koreografier og skolene som er med her. 
 
 

Syngende skole bygger om og oppskalerer 
2017 blir et merkeår for Syngende skole. Snart er nettsidene flunkende nye, og vi er i ferd med å lage 
en stor oppskalering slik at mange flere kan bli Syngende skoler, og få verktøy til å bruke sang i 
skolehverdagen. Inntil videre er sidene preget av ombygging, men i løpet av et par uker vil de nye 
sidene være klare. Kanskje din skole er klar for å synge litt mer i det daglige? Informasjon kommer! 
 
 

Ny medlemsfordel 
Print House gir våre medlemmer 25% rabatt på alle trykksaker som bestilles via Print House Express. 
Print House har knallpriser på plakater, invitasjoner, visittkort, brosjyrer, innbinding av 
hovedoppgaver, julekort, notatblokker med mer. Du finner dem på Torshov i Oslo og de sender til hele 
landet. Se medlemsfordelene dine. 
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