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1. FORMÅLET MED PLANEN
Kulturskolen er gitt et samfunnsoppdrag både på nasjonalt og lokalt nivå. Nasjonalt er
oppdraget gitt gjennom til lover og sentrale føringer for kulturskolens drift. Lokalt er det
kommunens Planstrategi, Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan kultur og øvrige
kommunedelplaner som rammer inn kulturskolens aktiviteter.
Gjeldende Kommunedelplan kultur har som et av sine mål at
«Alle barn og unge har mulighet til å prøve ut og oppøve ferdigheter innen kulturelle
uttrykk og fysisk aktivitet. Derigjennom utvikle kreativitet, talent, få mestringsopplevelse
og være en del av kulturelle og sosiale fellesskap.»
Samme plan har bl.a. disse to strategiene for å nå målet:
 «Utvikle et bredere og kvalitativt godt kulturskoletilbud» og
 «Utvikle Ungdommens Hus i sentrum som en sosial møteplass hvor ungdom kan
utvikle sin egen kultur og sine egne kulturuttrykk.»
Temaplan kulturskole bygger på dette målet, disse strategiene og på samme
kunnskapsgrunnlag som Kommunedelplan kultur. I temaplanens handlingsdel vises det hva
dette rammeverket betyr for kulturskolen, i form av tiltak som bør gjennomføres.
Temaplan kulturskole inngår i kommunens plan- og styringssystem og har en toveis funksjon:
1) Den skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen i
Planstrategien, Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner omsettes til
handlinger. Temaplanens handlingsdel inngår i beslutningsgrunnlaget for
økonomiplanen, hvor de endelige beslutningene om gjennomføring av tiltak tas.
2) Temaplanen er redskap for å hente inn og «spille opp» kunnskap knyttet til kulturskole,
som legges til grunn ved revidering av kommunalt planverk sammen med kunnskap fra
andre planprosesser.
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2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN
Kulturskolen er hjemlet i Opplæringslovens § 13, punkt 6: Musikk- og kulturskoletilbod:
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet
elles.
Denne paragrafen hjemler kommunens plikter for å ha grunnskole, herunder
spesialpedagogisk hjelp, skolefritidsordning, leksehjelp og altså kulturskole.
Norsk kulturskoleråd er inne i et stort arbeid med å lage en rammeplan for kulturskolene.
Planen har navnet «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» og vil heretter
bli kalt Rammeplanen. Verdal kommune har i PS 030/14 levert en høringsuttalelse for de to
første kapitlene: Kulturskolens samfunnsoppdrag og Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. Disse to kapitlene ble vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte i
2014. Planens kapittel 3, Fagplaner, er under utarbeidelse. Det er Kommunestyret i Verdal
som må fatte vedtak om at Rammeplanen skal gjelde for Verdal kommune.

3. HANDLINGSPLAN 2017-2020
3.1

Strategier

 Utvikle et bredere og kvalitativt godt kulturskoletilbud
 Utvikle Ungdommens Hus i sentrum som en sosial møteplass hvor ungdom kan utvikle sin
egen kultur og sine egne kulturuttrykk
 Integrering
 Samarbeid
Fra juleforestilling 2013. Foto: Sven-Øyvind Bern
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Handlingsplan drift

Tiltak
Prioritere en
Skape rause Tallet bak hvert tiltak viser til beskrivelse i kap. 3.3
god start og
og robuste
mestring
livsmiljøer
hele livet

2017

2018

2019

2020

Implementere rammeplanen «Mangfold og fordypning».
Kostnader med fordypningsprogrammet må utredes.1)

X

X

X

X

Oppdatere reglementet for Verdal kulturskole 2)

X

1000 kr.

Økonomiplan

1000 kr.

Finansiering

Ekstern
finansiering

Sikre et
bærekraftig
samfunn

Kostnad

Omstilling
drift

Strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel

Forutsetter samarbeid
med andre

3.2

Strategi: Utvikle et bredere og kvalitativt godt kulturskoletilbud

X

Gjennomføre skolekorpsprosjektet 4)

301

Gjennomføre skolekorpsopplæring 5)

209

Opprette spesielt tilrettelagt tilbud til barn og unge 6)

Strategi:

70

X

X

Innføre system for kvalitetssikring. Kostnader må
utredes.3)

Tilpasse ledelsen og tjenestene til elevtall og aktivitet 7)

X

X
301

670

740

770

770

50

50

50

50

70

80

80

80

Utvikle Ungdommens Hus i sentrum som en sosial møteplass hvor ungdom kan utvikle sin egen kultur og sine egne kulturuttrykk
Samarbeide med Ungdommens Hus om å utvikle en
møteplass 8)
Arrangere kulturskolekonserter i kafeen i Ungdommens
Hus 9)

10

15

20

25

50 %

X

X

X

X

X

50 %
X

5

Strategi:

2017

2019

2020

X

X

Integrering
Utrede samarbeid – kulturskolen som et ressurssenter i
voksenopplæringen og integreringsarbeidet 10)

X

Utrede muligheten for kulturskoletilbud innen ikkevestlig kulturuttrykk 11)

Strategi:

2018

Økonomiplan

Tiltak
Prioritere en
Skape rause Tallet bak hvert tiltak viser til beskrivelser i kap. 3.3
god start og
og robuste
mestring
livsmiljøer
hele livet

1000 kr.

Ekstern
finansiering

1000 kr.

Finansiering

Omstilling
drift

Sikre et
bærekraftig
samfunn

Kostnad

Forutsetter samarbeid
med andre

Strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel

X

X

Samarbeid
Utrede samarbeid med grunnskolen 12)

20

Utrede samarbeid med barnehager 13)
Utrede samarbeid med kulturskolen i Levanger 14)

20
10

X

10

10

X

10

10

X

10
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Fra danseforestilling julen 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern

3.3

Beskrivelser av tiltak

1) Implementere rammeplanen «Mangfold og fordypning»
Dette vil være essensielt i å utvikle et kvalitativt godt kulturskoletilbud. Dette fordi
Rammeplanen er tydelig på kulturskolens samfunnsoppdrag og innhold. Den drøfter
også kvalitetsbegrepet. Rammeplanen har tre tilnærmingsmåter til fagene Dans, Musikk,
Skapende skriving, Teater og Visuell kunst: Kjerneprogram, Fordypningsprogram og
Grunnprogram.
Kjerneprogrammet tilsvarer den undervisningen vi har i dag. Innføring av Fordypningsprogrammet vil medføre ekstra kostnader. Fordi Grunnprogrammet skal omfatte
fagtilbud som egner seg til gruppe- og ensemble-undervisning, kan dette være delvis
selvfinansierende. I løpet av planperioden må det arbeides med å tilrettelegge
grunnprogram og fordypningsprogram. Disse to nye programmene vil skape et bredere
tilbud som vil kunne være interessant for flere barn og unge.
2) Oppdatere reglementet for Verdal kulturskole
Reglementet ble sist revidert i 2011. Det nye datasystemet for kulturskoleadministrasjon
åpner for nye og enklere rutiner som bør gjenspeiles i reglementet. Videre har vi et
reglement som er mer et ordensreglement enn noe annet. Vi skal lage et reglement som
sier noe om kulturskolens formål og målgruppe – i tillegg til de mer ordenspregede
punktene.
3) Innføre system for kvalitetssikring
Dette vil medføre økte utgifter til innkjøp og abonnement av kvalitetssystem som blir
utviklet for kulturskolene. Skoleverket har også et kvalitetssikringssystem og det er
naturlig å se om det er mulig med felles metoder og løsninger.
4) Gjennomføre skolekorpsprosjektet
Kulturskolen er prosjekteier for Skolekorpsprosjektet, som bidrar til et mangfoldig
kulturliv. Kulturskolen gir korpsmedlemmer opplæring på blåseinstrument og
aldersinndelt samspill. Skolekorpsene gir elevene faste korpsøvelser og konserter. De
skaffer også medlemmene instrument og annet. Prosjektet avsluttes ved semesterslutt
våren 2017. En foreløpig evaluering tyder på at dette er vellykket og viktig for
skolekorpsene. Det er derfor foreslått lagt inn i ordinær drift.
5) Gjennomføre skolekorpsopplæring
Skolekorpsprosjektet avsluttes våren 2017. En foreløpig evaluering tyder på at dette er
vellykket og viktig for skolekorpsene. Det er derfor foreslått lagt inn i ordinær drift. Det er
også ønsket at slagverksundervisning skal inngå i tilbudet.
6) Opprette spesielt tilrettelagt tilbud til barn og unge
Kulturskolens tilbud til mennesker med psykiske utviklingshemninger er et
samspilltilbud som treffer unge voksne og voksne elever. Kulturskolen bør se på
mulighetene til å gi et tilbud til flere med disse utfordringene. Dette må ha barn og unge
i grunnskolealder som målgruppe.
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7) Tilpasse ledelsen og tjenestene til elevtall og aktivitet
I de siste årene har elevtallet økt fra ca 300 til i overkant av 420. Når vi får fulle grupper
innen dans, vil kulturskolen ha kapasitet til 480 elevplasser. Høsten 2013 økte ressursen
til administrasjon og ledelse med 9 % (en snau halv dag) opp til 119 %. Da var forholdet
mellom elevtall og ledelse på 0,353. Høsten 2015 var tilsvarende tall 0,264.
8) Samarbeide med ungdommens hus om å utvikle en møteplass
Ved lokalisering av Ungdommens Hus, både geografisk og organisatorisk, er det gitt et
tydelig signal om at kulturskolen skal være involvert i utviklingen av en «møteplass hvor
ungdom kan utvikle sin egen kultur og sine egne kulturuttrykk.» For å etablere et
samarbeid, må kulturskolen og Ungdommens ha et spleiselag på den økonomiske siden.
Vi må også ha en dialog med Ungdommens hus om hva slags tilbud de ønsker.
9) Arrangere kulturskolekonserter i kafeen i Ungdommens hus
Kulturskolen vil kunne arrangere konserter i kaféen i Ungdommens hus, noe som kan
være nyttig for begge parter: For kulturskolens elever vil det være en uformell arena
hvor de får opptre for jevnaldrende. Og for ungdommer som ikke er elever, vil det også
by seg en anledning til å opptre. En totalpakke hvor ungdom opptrer for ungdom.
10) Utrede samarbeid - kulturskolen som et ressurssenter i voksenopplæringen og
integreringsarbeidet
Dette kan gjøres ved å støtte opp om allerede etablerte grupper og ved å skape nye tilbud som
har en lav inngangsterskel – lav pris, lite forpliktende.

11) Utrede muligheten for kulturskoletilbud innen ikke-vestlig kulturarv.
Det må vurderes om ikke dette er et felt kulturskolen skal ta ansvar for.

12) Utrede og etablere samarbeid med skoleverket
Kulturskolens elever er nesten alle grunnskoleelever. Det er derfor til beste for
ungdommen selv at det er et godt samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Et
samordnet opplæringstilbud for den enkelte elev er den viktigste gevinsten: Det at
eleven opplever sammenheng mellom opplæringen i kulturskolen og i grunnskolen,
særlig i praktisk-estetiske fag. Det er også bra for elevene at den kunnskapen som er
opparbeidet på fritiden også anerkjennes i skolen. Dette kan bidra til å øke statusen til
de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen. Videre kan det samarbeides organisatorisk
om f.eks. kvalitetssikring, planlegging av avslutninger og opptredener.
13) Utrede samarbeid med barnehager
Det utredes innhold og form for samarbeid mellom Verdal kulturskole og barnehager i Verdal.

14) Utrede samarbeid med kulturskolen i Levanger
Det utredes hva et samarbeid mellom Kulturskolen i Levanger og Verdal kulturskole skal
innebære og hvordan dette best kan løses.
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