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4.10 Kulturskole (VO nr 56) 
 

4.10.1 Innledning 
Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter opplæringsloven § 13-6. Kulturskolen gir tilbud om 
undervisning til barn og unge innenfor musikkbarnehage, musikkførskole, instrumental og vokal 
musikk, barne- og ungdomsteater, bildende uttrykk, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og street 
dance. Tilbudet gis både individuelt og til grupper av elever. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet 
til det organiserte fritidsmusikklivet, barnehage og grunnskole.  
 
Hovedmål:  

 
 
4.10.2 Oversiktstabeller  
Tabell 4.10.2.1 Personalressurser (årsverk)  
 31.12.2009 Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Årsverk samlet 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 
 
 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2009 
Budsjett 

2010 
Forslag 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Driftsutgifter 7 219 6 784 6 999 6 999 6 999 6 999 
Driftsinntekter 2 031 1 445 1 510 1 510 1 510 1 510 
Netto driftsutgifter 5 188 5 339 5 489 5 489 5 489 5 489 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
 

4.10.3 Behovsvurderinger 
Kulturskolen forsetter å øke kontakten med barn i kommunen gjennom skoler og barnehager. I 
skoleåret 2010/2011 er skolens kundebase utvidet til å inkludere 10 barnehager med til sammen 18 
grupper, 2 grunnskoler med 6 grupper og 12 SFO-grupper. Kulturskolen har hatt sterk vekst og 
utvikling de siste 6 årene. Antall barn som har kontakt med kulturskolen har de 6 siste årene økt med 
70 % fra ca 535 til ca 914. Kulturskolen har i samme tidsrom økt ressursutnyttelsen med 42 % pr 
lærerårsverk, (fra 64 til 91 elever pr årsverk) og 55 % pr administrativt årsverk (fra 357 til 554 elever 
pr årsverk).  
 
Effektivitetsøkningen har krevd vesentlige strukturendringer, og det er vanskelig å se at kulturskolen 
kan utvikle tilbud og nedslagsfelt ytterligere innenfor dagens rammer uten å redusere 
undervisningskvaliteten.    
 
Fra høsten 2010 har kulturskolen inngått et samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar. 
Mellom 8 og 10 faglærerutdanningselever som går 2. studieår musikk skal gjennomføre 
praksisopplæringen hos kulturskolen. 
 
I k.sak 10/2007 ble kulturskolens handlingsplan vedtatt. Opprinnelig ble det lagt til grunn en 
opptrapping på til sammen 6 årsverk fram til og med 2011. Så langt har det kun latt seg gjøre å 
innarbeide 1,12 årsverk. I forhold til handlingsplanen gjenstår det å etablere 3 nye tilbud innen kor, 

Drive en kommunal kulturskole som i samarbeid med hjemmene, skoleverket og kulturorganisasjonene 
kan tilby barn og unge fullverdig opplæring innen områdene bilde, dans, musikk og teater.  
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litteratur og video/film. Høsten 2010 står 133 barn på kulturskolens venteliste, 6 SFO-grupper står 
uten tilbud, og det er udekkete undervisningsbehov innen fritidsmusikklivet. 

4.10.4 Resultatmål - styringskort 
Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål Akseptabelt  

Brukere    
Tjenester tilpasset brukernes behov    
Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Dialog med brukerne    
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    
Engasjement og kompetanse    
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 
kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Læring og fornyelse    
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

Organisasjon    
Arbeidsmiljø     
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4 % 5 %. 
Ledelse    
Ansattes tilfredshet med ledelsen Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

Økonomi    
Økonomistyring    
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 
 

4.10.5 Standardendringer og nye driftstiltak 
Reduksjon driftsutgifter 
Det er innarbeidet kutt i driftsbudsjettet med til sammen kr 55.000. Denne reduksjonen er innarbeidet 
ved å redusere budsjettene for innkjøp av instrumenter og kurs for lærerne. 
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