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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, instrumental og vokal musikk, barne- og 
ungdomsteater, visuell kunst, barnedans, hiphop, klassisk-, jazz- og moderne ballett. 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) 

 31.12.2018 
Budsjett 

2019 
Forslag 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 

Årsverk samlet 12,79 12,79 12,79 12,79 12,79 12,79 

 
 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Driftsutgifter 9 908 9 505 9 768 9 768 9 768 9 768 
Driftsinntekter 2 626 2 074 2 000 2 000 2 000 2 000 

Netto driftsutgifter 7 282 7 431 7 768 7 768 7 768 7 768 

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 

I strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Praktisk og estetisk innhold i barnehage, 
skole og lærerutdanning» laget av Kunnskapsdepartementet er kulturskolen beskrevet som et svært 
sentralt verktøy for å styrke kompetansen innen de estetiske fagene i barnehage og grunnskole. 
 
Kulturskolen har et tett samarbeid med barnehagene og grunnskolene. Prosjektet Spill i Skolen er 
gjennomført over flere år, og våren 2019 fikk 84 elever på 4. trinn ved Fagerlund skole mulighet til å 
spille og få opplæring på et korpsinstrument.  
 
Kulturskolens prosjekt En dag med kunstkarusellen, som presenterer dans, musikk og teater for 
elever på tredje- og fjerdetrinn, måtte legges på is etter at Kulturskolen mistet midlene fra Den 
kulturelle skolesekken, DKS. Prosjektet fikk strålende tilbakemeldinger fra de skolene hvor det ble 
gjennomført. Enheten undersøker muligheten for å søke midler fra DKS for å gjenoppta og utvide 
prosjektet. 
 
I tillegg til at det er viktig å presentere de estetiske fag for elever i barneskolen er det også viktig å 
engasjere ungdom. Kulturskolen er i gang med å planlegge framføring av en Broadway-musikal, samt 
flere kortkurs kun for ungdom innen forskjellige fag for eksempel el-keyboard, tablatur-lesing for 
gitar, video-opptak for YouTube etc. 

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. 
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Kulturskolen har startet opp et nytt tilbud innenfor hiphop, fordelt på grupper fra og med 4. trinn  
til og med ungdomsskole/videregående. Tilbudet er i oppbygningsfasen, men har allerede over  
40 elever, og videreføres i 2020. 

4.10.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsrammen med til sammen kr 13.000. 
Innsparingen tas ved reduksjon av diverse driftsutgifter. 


