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4.10 Kulturskole (VO56) 

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, visuell kunst, 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: 

Drive en kommunal kulturskole som i samarbeid med hjemmene, skoleverket og 

kulturorganisasjonene kan tilby barn og unge fullverdig opplæring innen områdene visuell kunst, 

dans, musikk og teater. 

 

4.10.2 Oversiktstabeller 

 
Tabell 4.10.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 

31.12.2011 

Budsjett 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Årsverk samlet 11,69 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 

 

 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Driftsutgifter 8 284  7 360 7 718 7 718 7 718 7 718 

Driftsinntekter 2 784 1 692 1 750 1 750 1 750 1 750 

Netto driftsutgifter 5 500 5 668 5 968     5 968     5 968     5 968 
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 

Opprettelse av en ny 50 % undervisningsstilling innen slagverk og gitar har redusert ventelisten 

innenfor disse disiplinene. Antall på venteliste har gått ned fra 138 høsten 2011 til 93 høsten 2012. 

Den største utfordringen er innenfor piano, hvor 42 barn venter på plass. Her har flere søkere stått på 

venteliste helt siden tidlig på våren 2010. 

 

Kulturskolen ligger etter skjema i forhold til opptrapping av årsverk i forhold til vedtatt 

handlingsplan, med en underdekning på 4,38 årsverk, jf. k.sak 10/2007. En ny 50 % stilling innenfor 

pianoundervisning kunne redusere gjennomsnittstid på venteliste med ett år, fra nåværende 2 ½ år til  

1 ½ år.  

 

Våren 2012 har kulturskolen deltatt i to prosjekter rettet mot grunnskoleelever på 4. trinn. Det publiseres 

stadig mer forskning som påviser den positive effekten kontakt med kulturskolen gir for skoleelever.  

“Doing Well Doing Art” av James Catterall dokumenterer at barn som gikk på skoler med stor aktivitet 

innenfor kreative og skapende fag leste mer, skrev bedre og var bedre istand til å utføre kompliserte 

matematikkoppgaver. De oppnådde totalt sett 20 % bedre skoleresultater. “The Wow Factor” av Anne 

Bamford viser at kunst i skolen fører til forbedrede lese- og skriveferdigheter, bedre språkutvikling og 

bedre evne til kritisk/vitenskapelig tenking. I tillegg viser det seg at de fleste høytscorende PISA-land som 

Finland, Canada, Hong Kong, Australia og New Zealand, har sterke undervisningsprogrammer for kunst og 

kultur. I Norge er dette definitivt et område med stort uutnyttet potensial. 
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Gebyr for utleie av instrumenter 

Sats for utleie av instrumenter er endret til å reflektere fakturering på semesterbasis, istedenfor 

tidligere praksis med årlig leie. Dette forenkler rutinene da en får bedre samsvar med fakturering av 

sats for materiellavgift og skolepenger. 

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 Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Læring og fornyelse    

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Organisasjon    

Arbeidsmiljø     

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4 % 5 % 

Ledelse    

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 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 instrument innkjøp 

Det er innarbeidet en generelt prosentvis kutt i driftsbudsjett med til sammen kr 23.000. Dette 

gjennomføres ved å redusere budsjettene for innkjøp av instrumenter. 

4.10.6 Investeringstiltak 

Kulturskolen har ingen investeringstiltak i 2013. 

  


