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UTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE 2014/2015-2017/2018 

 

1.0 Innledning 

 

Med utgangspunkt i Plan for Lillehammer kulturskole 2004, på bakgrunn av utviklingen de siste 

ti år, og sentrale og lokale styringsdokumenter skal det lages en plan for utviklingen av 

Lillehammer kulturskole for de neste 4 årene. Det henvises spesielt til «Kulturstrategi for 

Lillehammer 2010-2016», Strategi 6:  Alle barn og unge i Lillehammer kommune skal ha et rikt tilbud av 

kulturaktiviteter og kulturopplevelser. «Kulturskolen er et av de viktigste basistilbudene i kulturopplæring for barn 

og unge. I forrige kommunestyreperiode ble det utarbeidet en utviklingsplan for kulturskolen. Planen bør revideres 

som grunnlag for økt satsing.»  

 

I planen presenteres en del viktige målsettinger for utviklingen framover, og tiltak foreslås for å 

kunne nå målene.  

 

Aktivitetsnivået skoleåret 2013-2014 er grunnlaget for planen, og den økonomi som er beskrevet 

er nødvendige tillegg til de ressurser som er tilgjengelige inneværende skoleår. Tiltak og 

økonomi presenteres fortløpende i planen. Tiltakene er ikke prioritert innbyrdes. Prioriteringer 

må gjøres bl.a. i forbindelse med arbeidet med årsbudsjettene. Planen skal evalueres og rulleres 

hvert annet år.  

 

2.0 Kort tilbakeblikk  

 

De første kommunale musikkskolene i Norge ble opprettet på 1950-tallet. I 1970 var det 12 

kommunale musikkskoler, mens den store veksten først kom på 1980-og 1990-tallet. På 1990-

tallet kom det også en overgang fra rene musikkskoler til kulturskoler. Musikk- og kulturskolen 

ble lovfestet i 1997 (Opplæringslovens §13.6) 

 

Lillehammer kulturskole ble opprettet i 1977 (Lillehammer kommunale musikkskole) etter at en 

innstilling om kommunal musikkskole ble lagt fram allerede i 1973.  

Skolen hadde fra starten ca. 75 elever, men vokste jevnt fram til midten av 1980-tallet da 

elevtallet var kommet opp i ca. 400. Siden da var det stagnasjon i elevtallet lenge. Skoleåret 

2013-2014 er det i underkant av 600 elevplasser ved skolen.  

 

Da musikkskolen startet var all undervisning spredt omkring på ulike skoler. Men først på 1980-t 

ble ”Gamle Banken” tatt i bruk til en del undervisning. Bygningen var svært slitt og lite egnet til 

virksomheten. Våren 1989 måtte musikkskolen ut. Etter en omfattende oppussing fram mot OL 

kunne Lillehammer musikkskole 1. januar 1992 flytte tilbake til det som nå var blitt Kulturhuset 

Banken.  

 

Undervisningstilbudet har vært variert. Fra starten har det vært tilbud innen musikk på en lang 

rekke instrumenter, korsang, 

førskoletilbud og 

samspillaktiviteter.  

 

Plan for Lillehammer kulturskole 

2000 innebar en overgang fra 

musikkskole til kulturskole. I 

første omgang skiftet navnet til 
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Lillehammer kulturskole fra 01.01.2001, men samtidig startet et arbeid for å legge til rette for en 

reell utvidelse av virksomheten.  

 

Plan for Lillehammer kulturskole 2004 videreførte og konkretiserte ideene fra 2000-planen, og 

med skoleåret 2005-2006 ble tilbudet utvidet til mer enn musikk, da billedkunst og 

videoproduksjon kom inn. Teater startet opp våren 2005. 

Som en prøveordning startet Lillehammer kulturskole fra våren 2002 et talentutviklingstilbud 

rettet mot spesielt interesserte elever. Tiltaket har vist seg meget vellykket, og er derfor 

videreført, under navnet EMUT, Elever med utvidet tilbud.  

 

I det siste tiåret har Lillehammer kulturskole vært delaktig i en rekke utviklingsprosjekter, 

2004-2007 Idavollen InterregIII-prosjekt 

2005-2008 Kulturskolefokus 

2002-2004 Internasjonalt Nysirkusprosjekt 

2013-2016 De unges arena 
 

Skoleåret 2012-2013 gjennomførte skolen prosjektene «KulturSFO» i samarbeid med alle 

SFOen i kommunen, og vi samarbeidet med Smestad ungdomsskole om valgfaget «Sal og 

scene».  

 

3.0 Arbeidet med planen 

 

Det har en god stund vært klart at det var på tide med en ny plan for videre utvikling av 

Lillehammer kulturskole. Arbeidet med planen startet etter sommerferien 2013.   

Etter litt administrativt forarbeid ble kulturskolens personell involvert i arbeidet med planen først 

på planleggingsdagene i august 2013, etter hvert på lærermøter utover høsten. Kulturskolens 

administrasjon har jevnlig hatt planen oppe til drøfting. 

På politisk nivå er planen behandlet i fagutvalg to ganger før den ble oversendt formannskap og 

kommunestyret til behandling.  

4.0 Forankring i andre planer 

 

Denne planen bygger på en rekke andre offentlige dokumenter. I denne sammenheng nevnes: 

 

Opplæringslovens § 13.6 ble vedtatt i 1997, og er fortsatt lovgrunnlaget for kulturskolen. Den 

sier at kommunen skal ha et 

musikk- og kulturskoletilbud, 

men den gir ingen føringer for 

hvordan denne skal være. 

 

«På vei til mangfold», rammeplan 

for kulturskolen (2003). Denne 

rammeplanen er det viktigste 

dokumentet i forhold til 

anbefalinger og råd om hvordan 

kulturskolen bør og kan 

organiseres. Den sier noe om de 

ulike fagfelt, noe om lærernes 

kompetanse og noe om lokaler og 

utstyr. Planen er utgitt av Norsk 
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Kulturskoleråd. Det er et pågående arbeid for å oppdatere denne planen, som sannsynligvis får 

navnet «Mangfold og fordypning». 

 

I 2003 kom Stortingsmelding 38, Den kulturelle skolesekken og 39, Ei blot til lyst, Om kunst og 

kultur i og i tilknytning til grunnskolen. De plasserer kulturskolen som en meget viktig aktør for 

å nå målsettingene både i DKS og i forhold til estetiske fag i skolen. 

 

Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen (2007). Utgitt av Senter for kunst og kultur i 

opplæringen, Bodø. Planen definerer kulturskolen med en viktig rolle i forhold til skoleverket, de 

estetiske fags betydning og som verktøy for å bidra til å utvikle disse. 

 

Kulturskolen – utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre 

(2010). Dette er en rapport og samling av råd og veiledninger laget på grunnlag av de erfaringer 

fire demonstrasjonskulturskoler har gjort. Utgitt av Senter for kunst og kultur i opplæringen. 

 

Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4. Stortingsmeldingen er en bred gjennomgang av norsk 

kulturliv. Den peker på kulturskolen som en av de mest sentrale aktørene i den kulturelle 

grunnmuren, gjennom det samfunnsoppdrag kulturskolen er gitt i å ivareta dannelsesaspektet, gi 

et breddetilbud, gi et kvalitativ godt opplæringstilbud til talent innen kunstfagene, og å være et 

kulturpedagogisk ressurssenter i kommunene. Meldingen fastslår også at kulturskolene i mindre 

grad har vært gitt de økonomiske rammer som er nødvendig for å kunne oppfylle oppdraget. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2027. Lillehammer kulturskole vil ha sin naturlige plass for 

å oppfylle flere av de målsettingene som trekkes opp i Kommuneplanens samfunnsdel 2013-

2027. Spesielt i forhold til de oppgavene Lillehammer kommune påtar seg på Kultur og 

idrettsfeltet vil Lillehammer kulturskole være et meget viktig virkemiddel: 

 ·· Drive og videreutvikle egne tilbud og anlegg forutsigbart. 

 ·· Legge til rette for at det frivillige kulturlivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig. 

 ·· Bidra til å opprettholde et variert kulturtilbud,spesielt rettet mot barn og unge. 

 

Strategi og økonomiplan 2014-2017. Denne planen tydeliggjør mål og strategier for Lillehammer 

kommune. På samme måte som for Kommuneplanen er kulturskolen et viktig virkemiddel for å 

bygge opp under disse strategiene og målsettingene. Spesielt gjelder det for hovedområdene: 

 Folkehelse 

 Pleie og omsorg 

 Oppvekst og utdanning 

 Kultur og idrett  
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Kulturstrategi for Lillehammer 2010-2016. Denne planen er viktig som retningsgiver for 

kulturutviklingen i Lillehammer. Lillehammer kulturskole skal være en del av denne utviklingen 

og vil være viktig i forhold til de fleste av strategiene i planen. 
Strategi 1: Kultur skal være fundament i utviklingen av Lillehammer. Tverrfaglighet og forebygging. 

Strategi 2: Lillehammer kommune skal ha et overordnet ansvar for kvalitet og mangfold i Lillehammers 

kulturliv. Drive kulturelle basistilbud 

Strategi 3: Lillehammers kulturliv skal ha reell tilgang til funksjonelle og tilrettelagte kulturarenaer.  

Strategi 4: Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at det frivillige kulturlivet kan drive sin virksomhet 

aktivt og selvstendig. 

Strategi 5: Lillehammer kommune skal ha en kulturpolitikk som gjør at alle kan ta del i Lillehammers 

kulturliv. Fokus på å redusere sosiale forskjeller. 

Strategi 6: Alle barn og unge i Lillehammer kommune skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter og 

kulturopplevelser. «Kulturskolen er et av de viktigste basistilbudene i kulturopplæring for barn og unge. I 

forrige kommunestyreperiode ble det utarbeidet en utviklingsplan for kulturskolen. Planen bør revideres 

som grunnlag for økt satsing.»  

 

Strategi 7: Lillehammers festivaler og store arrangementer skal fortsatt være av nasjonal og internasjonal 

betydning. 

Strategi 8: Lillehammer kommune skal videreføre sin posisjon som sentrum i Innlandet for profesjonelle 

utøvere innen kultur. Tiltak for talentutvikling (i Strategi 8) 

Strategi 9: Lillehammers kulturarv skal i størst mulig grad overføres til kommende generasjoner. 

Strategi 10: Kulturnæringene skal fortsatt vokse i Lillehammer. Kunst og kultur skal være en viktig faktor 

for verdiskaping og regional utvikling. 

 

5.0 Innhold i kulturskolen. 

 

5.1 Kulturskolens samfunnsoppdrag. 

 

Det kan hevdes at kulturskolen ikke har et klart samfunnsoppdrag. Men ved å se i ulike 

dokumenter der kulturskolen omtales kan man se at sentrale myndigheter tillegger kulturskolen 

et viktig samfunnsoppdrag. Dette er klargjort tydelig i Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4 der 

det pekes på fire hoved-forventninger: 

 
«For det første pekes det på et dannelsesmål om at kulturskolen skal bidra til utvikling av skapende evner 

og identitet hos elever.  

For det andre pekes det på et breddemål om at kulturskolen skal bidra til at alle barn skal få oppfylt sin 

rett til deltakelse i kunstnerisk virksomhet. Denne retten er nedfelt i FNs barnekonvensjon § 31 A og B.  

 

For det tredje pekes det på at kulturskolene skal bidra til at barn med særlige begavelser skal få mulighet 

til å utvikle sine kunstneriske talent gjennom kulturskolene.  

En fjerde politisk forventning til kulturskolene, som har blitt fremmet siden Dugstadutvalgets utredning 

Musikkskolene, en dynamo i det lokale skole- og kulturmiljøet fra 1989, er at de skal fungere som 

kulturfaglige ressurssentre i det lokale skole- og kulturlivet.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

dannelse 

breddetilbud 

talentilbud 

ressurssenter 
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5.2 Visjon og overordnet mål. 

 

Visjon: Lillehammer kulturskole skal være et sted for læring, kreativitet og gode 

opplevelser. 

 

Kulturskolens visjon ble ved skolestart 2013 endret noe. Det var ønskelig at læringsaspektet ble 

tydeliggjort, og at det skal være sentralt i mye av skolens aktivitet.   

 

Med denne planen bør også målformuleringen endres. Som ny overordnet målsettingen foreslås:. 

Lillehammer kulturskole skal gi barn og unge opplæring innen ulike kunstuttrykk ut fra 

de forutsetninger de har. Skolen skal ha bredde og mangfold i sitt tilbud slik at flest mulig 

kan delta på kulturelle aktiviteter. Gjennom sine tilbud skal skolen bidra til å utvikle barn 

og unges identitet og gi eksistensiell erfaring. Lillehammer kulturskole skal være et 

kulturfaglig ressurssenter i kommunen. 

 

Denne overordnete målsettingen rommer det samfunnsoppdraget som det pekes på i 

Kulturutredningen 2014.  

 

5.3 Kulturskolens tilbud og aktiviteter. 

 

Kulturskolens tilbud og aktiviteter må i framtida i større grad tydelig rettes inn mot å løse de 

oppgaver kulturskolen er tiltenkt jfr. avsnittet om samfunnsoppdraget. 

 

Vi kan se for oss en blanding av korte kurs og tilbud som varer alt fra en dag til noen uker, og de 

mer langsiktige tilbud som varer i mange år. Vi kan også se for oss at noen tilbud er mer 

aktivitetsbaserte mens andre tilbud er mye mer læringsbetont.  

 

I samspillet mellom disse er det meget viktig at kulturskolen ivaretar de langsiktige læringsløp 

som vi vet er nødvendig for at barn og unge skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter i 

omfattende grad. 

 

 

 

 

                                                                 Tilbud til ekstra ivrige og talentfulle elever 

 

 

 

                                              Systematisk opplæring i kunst og kulturfag 

 

                                                                                  Aktivitetsbaserte tilbud 

 

 

 

 

 

I forhold til oppgaven som et kulturpedagogisk ressurssenter må det utvikles betydelig i forhold 

til dagens situasjon. Det gjelder både i forhold til skoleverket og fritidskulturlivet, men ikke 

minst i forhold til helse og omsorgstilbudene i kommunen. Det vil derfor være naturlig å definere 

tydeligere også voksne som en av kulturskolens målgrupper. 
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5.3.1 Aktivitetsbaserte tilbud. 

 

Dette er frittstående tilbud med forholdsvis kort varighet, fra noen timer en dag opp til ett 

skoleår. Tilbudene skal legges opp slik at de hverken bygger på eller er en forutsetning for andre 

tilbud. Selv om aktivitet og deltakelse vil være hovedelementer i disse tilbudene, skal også de ha 

klare læringsmål. 

 

Kulturskoletimen kom som et nytt tilbud skoleåret 2013-2014. Dette er organisert i nært 

samarbeid med skolen. Dette skoleåret er å betrakte som et forsøks-år der vi høster erfaringer 

med ulike modeller. Tiltaket er vedtatt videreført selv om opplegget og omfanget for skoleåret 

2014-2015 må endres noe. 

 

 
5.3.2 Tiltak i tilknytning til skole og/eller SFO. 

Basert på erfaringene fra Kulturskoletimen er det naturlig å videreføre tiltak i tilknytning til 

skole/SFO. Det vil være naturlig å legge opp til aktiviteter som foregår kun deler av året, for 

eksempel over ti uker, og at man gjennom det når et relativt stort antall elever med tilbudene. 

 

 
 

Av aktuelle tiltak kan for eksempel nevnes: 

«Sang og rytme»: Vi skal synge sammen, vi skal lære litt om rytmer og leke med rytmene og vi 

skal bevege oss bevegelse til musikk. Kurs på 10 uker. Inntil 30 elever. To lærere, 45 min pr uke. 

Avsluttes med liten konsert. Gjennomføres på alle skoler for 2.klasse. 

 

«Drama og teater»: Gjennom forskjellige leker, lekbetonte øvelser og oppgaver vil elevene få 

utvikle sin fantasi og kreative evner. De vil oppleve gleden ved å skape og mestre og ikke minst 

muligheten av å prøve ut nye ting. Kurs på 10 uker. Inntil 30 elever. To lærere, 45 min pr uke. 

Avsluttes med liten forestilling. Gjennomføres på alle skoler for 2.klasse. 

 

Instrumental/ fløyte / klarinett/ kornett/gitar: Kort innføring i å spille et instrument. Grupper på 

8-12. En lærer. Kurs på 10 uker. Gjennomføres på utvalgte skoler. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Sang og rytme 150.000 150.000 150.000 150.000 

Drama og teater 150.000 150.000 150.000 150.000 

Instrumental 75.000 75.000 75.000 75.000 
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5.3.3 Andre tiltak. 

 

Det vil være aktuelt å igangsette ulike aktivitetsbaserte tilbud som ikke er knyttet til skole og 

skoletid. Disse tilbudene kan enten være korte prosjektbaserte kurs eller mer langsiktige tiltak 

over ett skoleår.  

 

Målsettingen med disse tilbudene må være å nå fram til mange, også til barn som ellers kanskje 

ikke ville ha søkt seg til kulturskolens aktiviteter. 

 

Det kan også være aktuelt å sette i gang tilbud i grunnskolens ferier, gjerne i samarbeid med 

andre aktører som legger til rette for aktiviteter for barn og unge i skolenes ferier. 

 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 
Tilbud 1 25.000 25.000 25.000 25.000 

Tilbud 2 25.000 25.000 25.000 25.000 

Tilbud 3 25.000 25.000 25.000 25.000 

 

5.4. Undervisning i ulike kunst og kulturfag 

 

Undervisning for barn og unge innen musikk, teater og billedkunst er i dag skolens 

kjerneoppgave. Denne undervisningen spenner fra nybegynneropplæring til et viderekomment 

nivå som kan bringe elevene helt fram til høyere utdanning innen kunstfag. Aldersmessig har 

skolen tilbud til elever fra ca 4 år til 19 år. 

 

Opplæring i ulike kunst og kulturfag utover det som gis i det obligatoriske skoleverket vil også i 

årene som kommer være kulturskolens kjerneoppgave. Dette er ofte de lange opplæringsløp som 

starter da elevene er forholdsvis små og som kan vare til de går ut av videregående skole. 

 

I denne sammenhengen er det viktig å peke på at kulturskolen i de fleste tilfeller er helt 

nødvendig for barn og unge som ønsker å utvikle sine evner og anlegg innenfor kunstfagene slik 

at de kan ha mulighet til å søke seg til høgere utdanning og en eventuell yrkeskarriere. Det 

obligatoriske skoleverket vil innen de estetiske fagene ikke kunne føre elever fram til høgere 

utdanning innenfor de ordinære skoleløp. 

 

Selv om kulturskolen i dag har et variert undervisningstilbud ser vi likevel et klart behov for 

større bredde i tilbudet både innenfor musikkgenren og innenfor de andre kunstformene i årene 

som kommer. 

 
5.4.1. Musikk 

 

På musikkområdet har Lillehammer kulturskole i dag et bredt tilbud med opplæring på en rekke 

instrumenter, treblås, messing, stryk, piano, trekkspill, gitar, slagverk i tillegg til 

musikkbarnehage, og barne- og ungdomskor. På de fleste tilbud er plassene i dag fylt opp, og det 

er delvis ventelister. Det er behov for en generell kapasitetsøkning for å dekke etterspørsel, men 

ikke minst for å kunne være mer aktiv i rekrutteringsarbeidet for å nå fram til alle barn og unge 

skolens tilbud. 

 

Det har lenge vært etterspurt sangopplæring i kulturskolen. Ved å ansette en sangpedagog kan 

skolen gi slik opplæring. Ved å knytte sangpedagogen til andre oppgaver f.eks. arbeidsoppgaver 
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knyttet til korvirksomheten, til aktivitetsbaserte aktiviteter f.eks. knyttet til skole/SFO, DKS-

arbeid, og også i forhold til fritidskulturlivet kan dette bli en hel stilling. 

 

Innenfor rock/ jazz/band er det i dag et stort udekket behov. Skolens kapasitet og kompetanse på 

dette feltet må utvides. Også på dette området kan en lærer ha mulighet for ulike andre 

arbeidsoppgaver for å kunne 

bygge opp en større stilling 

enn det kun opplæring i 

kulturskolen kan gi mulighet 

for. Dette kan f.eks. være 

innenfor teknisk kulturarbeid, 

lys/lyd/studio. 

 

Folkemusikk har ikke vært et 

eget tilbud i Lillehammer 

kulturskole, men likevel har 

skolen rekruttert en rekke 

unge inn til folkemusikken 

ved å gi en god generell 

grunnopplæring. I årene som 

kommer vil det være naturlig å kunne tilby opplæring innen folkemusikk som kortere 

kursopplegg både innen vokal og instrumental folkemusikk. Skolen må knytte til seg egnete 

lærere til dette formålet.  

 

Lillehammer kulturskoles tette samarbeid med Utsiktsbakken Brassband, som er et korps for alle 

som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring, har vært en suksess. Dette er et tilbud som må 

ivaretas, videreføres og utvikles i årene framover. Tilbudet må fortsatt rette seg både mot barn, 

ungdom og voksne.  

 

På musikkfeltet er det de lange linjers undervisning som er dominerende. Det vil det nok bli også 

i årene som kommer, men det vil være meget viktig å legge til rette for kortere kurs i tillegg. Det 

vil bl.a. kunne nå fram til andre grupper av barn og unge som kanskje ikke har den 

tålmodigheten som kreves for å drive med en læreprosess som går over flere år. 

 

Skolen har et eget talenttilbud for 10 elever innen musikk, kalt «EMUT, elever med utvidet 

tilbud». Dette er et opplegg som skolen har gode erfaringer med, og som det vil være aktuelt å 

utvide. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Sangpedagog 100% 500.000 500.000 500.000 500.000 

Rock/jazz-pedagog  500.000 500.000 500.000 

Kapasitetsøkning  100.000 200.000 300.000 500.000 

Korte kurs mm  100.000 100.000 100.000 

Talenttilbud utvide 50.000 50.000 50.000 50.000 
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Foto: Øystein Nordås 

5.4.2. Teater 

Teater kom som fag i Lillehammer 

kulturskole våren 2005. Tilbudet har helt fra 

starten av vært meget populært. Elevene er 

delt inn i ulike grupper etter alder, fra 7 år 

(2.klasse) til 19 år. 

 

Det er ønskelig med en kapasitetsøkning på 

det teatertilbudet skolen allerede har for å 

kunne møte etterspørselen i årene framover. 

Også på teaterområdet vil det være 

nødvendig å kunne tilby et opplegg for 

elever som har ekstra stor interesse og talent 

for å utvikle seg til et høgt nivå, og dermed 

legge et godt grunnlag for eventuell videre 

utdanning innen teaterfag.   

 

I tillegg vil det være meget aktuelt å etablere 

faste teateraktivitetstilbud i tilknytning til 

skole/SFO på grunnlag av de erfaringer vi 

har med utviklingsprosjekt og 

Kulturskoletimen». Det vil gi muligheter til nå flere barn og unge. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Kapasitetsøkning 50% 125.000 250.000 250.000 250.000 

Talenttilbud 10% 25.000 50.000 50.000 50.000 

Teateraktiviteter 

skole/SFO 50% 

250.000 500.000 500.000 500.000 

 

5.4.3. Billedkunst 

 

Lillehammer kulturskole har i dag to grupper innen billedkunst. Det vil i årene framover være 

ønskelig å utvikle tilbudene i billedkunst på flere måter. 

Øke kapasiteten på nåværende tilbud men minst en gruppe for å kunne gi tilbud til flere elever. 

Tilbudet er allsidig og inneholder opplæring i ulike teknikker. 

Etablere tilbud med mer spesifikt innhold, f.eks. keramikk. 

Etablere tilbud til ekstra interesserte og talentfulle elever også på billedkunst. 

Utvikle aktivitetsbaserte tilbud i tilknytning til skole /SFO med basis i erfaringene fra 

Kulturskoletimen. 

 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Billedkunstaktiviteter 

skole/SFO 30% 

200.000 200.000 200.000 200.000 

Kapasitetsøkning 20%  100.000 100.000 100.000 

Talenttilbud 10%  50.000 50.000 50.000 

 
5.4.4. Andre fag i kulturskolen. 

 

Lillehammer kulturskole har i dag tilbud innen musikk, teater og billedkunst. Det er absolutt 

ønskelig å kunne tilby et større fagspekter i Lillehammer kulturskole.  



[12] 

 

Gjennom større bredde kan skolen nå flere ungdommer som i dag ikke har noe tilbud innenfor de 

kulturaktivitetene de brenner for, og bidra til større mangfold i kulturlivet. Det vil også berike det 

miljøet skolen i dag representerer på alle vis.  

 

Av fag som er aktuelle kan nevnes: 

Tekniske fag, lys og lyd. Det er i 

dag stort behov for teknisk 

kompetanse i forbindelse med 

konserter og forestillinger, og det 

er også stor interesse blant ungdom 

for å tilegne seg slik kunnskap. 

Innholdsmessig vil dette i første 

rekke handle om kompetanse på 

lyd og lys i ulike anledninger rent 

teknisk, men også hvordan legge til 

rette for musikere og andre utøvere 

for å få et best mulig resultat. Dette 

faget vil kunne organiseres som 

fast aktivitet gjennom flere år, men 

det kan også være mer kortvarige 

kurs. 

 

Skrivekurs, låtskrivekurs. Mange unge i dag skriver sine egne tekster blant annet i form av dikt 

og noveller. Populært er også å lage egne sanger. Dette faget vil være godt egnet for å organisere 

i kortere kurs, gjerne inn mot UKM, eller en festival. 

 

Kulturproduksjon som fag. Kulturproduksjon er etter hvert blitt et eget fag som bl.a. Høgskolen 

på Lillehammer har etablert eget studie på. Også i kulturskolen vil det være aktuelt å kunne tilby 

kulturproduksjon som eget tilbud. Det bør legges opp praktisk der deltakerne lærer gjennom selv 

å produsere en konsert eller forestilling med alt det som skal til. Det kan være aktuelt å opprette 

dette tilbudet i samarbeid med UKM-Lillehammer. 

 

Foto, film: Det er stor interesse omkring film, video og foto. Det er mye som tyder på at det vil 

være hensiktsmessig å gi tilbud innen dette som kortere tidsavgrensete kurs.  

 

Operaskole/ Musikal. Vi ser i dag stor interesse for både opera og musikal, og det å stå på en 

scene foran et publikum. Disse kunstformene har også elementer som tiltrekker undom av i dag, 

både intenst arbeid i et fellesskap og samtidig muligheter for å stå fram individuelt. Dette er 

tilbud som f.eks. kan organiseres som tidsavgrenset prosjekt snarere enn fast tilbud. Samarbeid 

med andre instanser kan være hensiktsmessig. 

 

Dansefag. I Lillehammer har det i mange år vært et meget godt privat tilbud innen ballett og 

dans. Det vil derfor i de neste årene ikke være aktuelt for Lillehammer kulturskole å sette i gang 

tilbud i dansefag. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Tekniske fag 50000 50000 50000 50000 

Skrivekurs  50000 50000 50000 

Kulturproduksjon  50000 50000 50000 

Film/Foto 50000 50000 50000 50000 

Opera/Musical 150000 150000 150000 150000 
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5.5. Internasjonalt arbeid. 

 

Lillehammer kulturskole har lang tradisjon med internasjonalt arbeid, først og fremst knyttet til 

samarbeid med våre nordiske vennskapsbyer. Men også gjennom deltakelse i internasjonalt 

nysirkusprosjekt 2002-2004, og nå sist med skolens ungdomskors samarbeidsprosjekt med en 

polsk partner gjennom EU-programmet Aktiv Ungdom.  

 

 

Samarbeid i den nordiske 

vennskapsbykjeden vil 

også i årene framover 

være hovedsatsningen i 

forhold til internasjonalt 

arbeid, men det må også 

legges til rette for 

deltakelse i andre 

prosjekter i ulike 

sammenhenger. 

 

 

 

 

 

 

6.0. Lærere i kulturskolen. Kompetansebehov. 

 

I dag har Lillehammer kulturskole 20 fast tilsatte lærere med en gjennomsnittlig utdanning på ca 

4,5 års høyere utdanning. 

 

For opplæring i kunst og kulturfag er Lillehammer kulturskole avhengig av godt kvalifiserte og 

engasjerte lærer. Selv om det i dagens regelverk ikke er spesifikke krav til utdanning for 

lærerpersonell i kulturskolen, er det generelt ønskelig med høgere utdanning innen kunst- og 

kulturfag, og da gjerne på bachelornivå eller høyere. 

 

Det er også sterkt ønskelig at lærerne selv har et godt utøvende nivå innenfor sitt fag. I tillegg er 

både entusiasme og fleksibilitet helt nødvendig for å kunne lykkes både i arbeidet med egne 

elever og i det felles arbeidet med hele tiden å gjøre Lillehammer kulturskole bedre til å løse sine 

oppgaver. 

 

Utviklingen framover vil helt sikkert stille krav til lærerne som gjør at de må beherske flere ulike 

undervisningssituasjoner, ulike gruppestørrelse fra individuell undervisning til undervisning i 

store grupper og klasser. Den digitale hverdag vil også stille krav til kompetanse i bruk av 

digitale verktøy både til nødvendig elevadministrasjon m.v., men også i selve undervisningen. 
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På musikkfeltet må skolen legge til 

rette for å øke genrebredden. Det må 

skje både gjennom etterutdanning av 

nåværende lærere, men ikke minst 

gjennom nyrekruttering ved ledige 

stillinger og nye stillinger. Samtidig er 

det viktig å ivareta et så høyt 

utøvernivå som mulig.  

 

Det må fortsatt være et 

personalpolitisk mål å bygge opp 

stillinger til 100%-stillinger, og det er 

viktig at dette arbeidet fortsettes.  

Hovedgrunnene til det er:  

 Skape en trygg og forutsigbar 

arbeidssituasjon for de tilsatte 

 Skape stillinger som vil være 

attraktive ved behov for 

nyrekruttering 

 Styrke faglig utvikling og 

institusjonsutvikling ved 

skolen. 

 

Det vil bli mer aktuelt å kombinere ulike oppgaver i kulturskolen med oppgaver knyttet til 

kulturskolens samarbeidspartnere. Det vil kunne være aktuelt med etterutdanning og/ eller kurs 

for lærerne for å styrke kompetansen slik at ulike oppgaver kan ivaretas. Ved nytilsettinger bør 

disse behovene også tas med i betraktning.  

 

 
 

Kompetansehevingstiltak: 

Som utgangspunkt for kompetanseheving er det viktig å bygge på den grunnutdanning som 

lærere i kulturskolen har. I utgangspunktet skal lærerne ved ansettelse være godt kvalifisert til å 

inneha sine stillinger. Det vil likevel være behov for ulike typer kompetansehevende tiltak for at 

skolen skal kunne gi best mulig tjenester i årene som kommer. 

Ulike typer tiltak kan være aktuelle: 

 Faglig oppdatering og utvikling. Fagkurs med fokus på utvikling av metode, påfyll av 

ideer til innhold og organisering. 

 Metodikk både for individuell undervisning, mindre grupper og større grupper/klasser. 

Foto: Øystein Nordås 
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 Digitale verktøy, brukt i undervisningssammenheng, i administrativ sammenheng og som 

eget kulturuttrykk 

 Ledelsesfaglige emner også for lærere 

 Kommunikasjon på ulike nivåer 

 Tverrfaglig fokus, i forhold til kommunalt nivå 

 

7.0 Arbeidsformer i kulturskolen. 

 

En overveiende del av undervisningen i kulturskolen foregått etter den tradisjonelle «en-

lærermodellen», der en lærer har ansvar for opplegg og innhold i undervisningen for sine elever. 

I noen sammenhenger har det vær to eller flere lærere som har hatt et felles ansvar for en 

elevgruppe, dette har vært knyttet først og fremst til større grupper, og det er en form som vi ser 

har mange positive elementer i seg. 

Det vil være et mål framover at mer av undervisningen kan legges opp med to eller flere lærere 

knyttet til en elevgruppe. Det vil gjelde innenfor flere av de tilbudene vi har i dag, som f.eks. 

teater og kor, men det bør også utvikles videre i forhold til opplæring på instrument, på 

billedkunst og også i noen av de nye tiltakene som er foreslått i denne planen. 

For å realisere det vil det være aktuelt å øke størrelsen på gruppene. I tillegg vil det være 

nødvendig med økonomiske styrkingstiltak for å muliggjøre dette. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Styrking tolærer 300000 400000 500000 500000 

 

8.0 Lokaler og utstyr. 

 

Det har i lang tid og i mange sammenhenger vært pekt på behovet for nye og utvidete 

lokaler for Lillehammer kulturskole.  

 

Lillehammer kulturskole flyttet i 1992 inn i nyoppussete og tilrettelagte lokaler i 

Kulturhuset Banken i 1992. Allerede da var lokalene for små til den virksomheten 

skolen hadde. Kulturskoledrift har utviklet seg en god del på de siste 20 årene, det 

gjelder både pedagogisk i forhold til instrumentalopplæring, ønsker og krav om 

samspill på ulike måter, og de nye fagene teater og billedkunst. 

 

Selv om lokalene ble så godt lydtilpasset som mulig ut fra rommenes størrelse, er det 

nettopp rommenes størrelse som er utfordringen. Den legger på mange vis 

begrensninger i forhold til faglig utvikling der vi i dag ser større behov for 

samhandling mellom flere lærere og ulike grupper. 

 

Skolen mangler tilrettelagte lokaler for teatervirksomhet og billedkunst. Det ville vært 

sterkt ønskelig og berikende for den totale virksomheten om også billedkunst kunne 

foregå under samme tak som den øvrige virksomheten. 

 

På samme måte vil det være avgjørende å legge også nye aktiviteter inn i Kulturskolens 

lokaler for å skape et miljø der de ulike tilbudene påvirker hverandre, og at elevene 

opplever stedet som et levende pulserende sted der mye ulike aktiviteter foregår, at 

Kulturskolen blir en «smeltedigel». 
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Ny kunnskap om akustikk i rom for musikk, og for så vidt for annen kulturvirksomhet viser at de 

fleste av rommene Kulturskolen disponerer er for små i forhold til den aktiviteten som foregår i 

rommene. Det gjelder både i forhold til lærernes arbeidsmiljø med fare for hørselsskader, men 

også i forhold til rommets betydning for den kvalitet elevene opplever på undervisningen.  

 

I løpet av våren 2014 vil en ny standard for akustikk i musikkrom legges fram, NS 8178, og den 

vil vise til dels store avvik fra det som er anbefalt i forhold til situasjonen i Lillehammer 

kulturskole har i dag. 

 

Det vil i denne planen føre for langt å gå mer detaljert inn på ulike alternativer for å løse denne 

utfordringen. På bakgrunn av dette må det våren 2014 settes i gang et utredningsarbeid med sikte 

på å etablere nye og/eller utvidete lokaler for Lillehammer kulturskole. 

 

9.0 Ressurssenter 

 

Det er i flere sammenhenger pekt på kulturskolens rolle som kulturfaglig ressurssenter. Til en 

viss grad kan det handle om organisering av ulike kommunale tjenester inn under kulturskolens 

ansvar, eller at kulturskolen samarbeider med andre tjenesteområder i kommunen om ulike tiltak 

for barn og unge og kan bidra med sin kompetanse inn i denne typen samarbeid. Det vil være 

meget viktig å stille midler til disposisjon som kan gjøre kulturskolen i stand til å levere 

kompetanse og tjenester i forhold til andre aktører. 

9.1 Fritidskulturlivet  

Samarbeidet med fritidskulturlivet har (helt fra oppstarten) lenge vært en meget viktig 

samarbeidspart for Lillehammer kulturskole. Spesielt gjelder det byens skolekorps.  

 

De ordninger som praktiseres i dag med salg av undervisningstjenester ved kulturskolelærere til 

fritidskulturlivet må beholdes og utvikles videre. Tjenestene er allerede mye subsidiert, men for å 

bidra til å sikre god drift i fritidskulturlivet bør kulturskolens pris på tjenestene senkes. Det vil 

være avgjørende å ha god dialog med fritidskulturlivet om behovene og tjenestenes innhold. 

 

I forhold til fritidskulturlivets behov for tilrettelagte lokaler for sin aktivitet vil kulturskolen 

kunne få en viktig rolle. De tiltak som bør gjøres for å tilfredsstille kulturskolens behov for 

lokaler må kunne sees i sammenheng med en del av fritidskulturlivets behov. 

 

Lillehammer kulturskole får ofte forespørsler fra fritidskulturlivet og privatpersoner om å låne ut 

instrumenter og utstyr i ulike sammenhenger. I dag har skolen ingen slik utlånsordning, men det 

ville være av stor interesse å etablere en slik ordning. Utfordringen i dag er kapasitet til å forvalte 

en ordning, og ressurser til å vedlikeholde og erstatte eventuelt ødelagt materiell som vi vet vil 

komme i utlånsordninger. Det som er mest aktuelt er bl.a. digitalt piano, trommesett, lys- og 

lydutstyr.  

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Redusert pris med 20%  100000 100000 100000 

Økt kapasitet 100% 

stilling 

 500000 500000 500000 

Lokaler,      

Utstyrsordning 10% 

stilling + vedlikehold 

 100000 100000 100000 
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9.2 Grunnskolen  

 

Samarbeidet med skoleverket er nå mer omfattende enn noen gang, spesielt på grunn av tiltaket 

Kulturskoletimen. De er likevel et sterkt behov for tettere samarbeid. Det kan bl.a. gjelde: 

 Samarbeid om lærere som kan ha oppgaver i begge skoleslag, kombinerte stillinger. 

 Samarbeid om spesielle kulturprosjekter, f.eks. forestillinger. Det kan være både på 

lærernivå og på elevnivå. 

 Samarbeid om gjensidig å legge til rette for elevenes utvikling både på kulturskolen og i 

skolen for øvrig, ved å se helheten i tilbudet til eleven. 

For å stimulere til slikt samarbeid må det etableres arenaer for utveksling av ideer og oppfølging 

av disse og/eller eksisterende arenaer må bevisstgjøre omkring dette.  

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Prosjekter, forestillinger  100000 100000 100000 

 

«Musikk for alle» på Ekrom skole. 

 

Dette er et prosjekt der Lillehammer kulturskole samarbeider med Ekrom skole om å gi 

opplæring til alle elevene i dagens 2.klasse på fiolin eller klarinett. Undervisningen er en del av 

undervisningstilbudet på skolen, den foregår 30 min. tre ganger pr uke i grupper på 4-5 elever. 

Tiltaket er skoleåret 2013-2014 gjort mulig gjennom forsøksmidler fra Utdanningsdirektoratet, 

men det er meget viktig å kunne videreføre dette i en treårsperiode for å kunne måle eventuelle 

effekter av opplegget. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Musikk for alle 150.000 150.000 150.000 150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kulturelle skolesekken. 

 

Lillehammer kulturskole har vært tett inne i arbeidet med Den kulturelle skolesekken i 

Lillehammer. Skolen har satt av administrativ ressurs til koordinator for DKS Lillehammer, og 

leverer også en del av innholdet i DKS gjennom tre ulike tiltak. 
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Det er viktig å fortsette dette samarbeidet ut fra flere hensyn: 

Forutsigbarhet i utprøvde opplegg som er under kontinuerlig evaluering og utvikling. 

Lærere i kulturskolen er ansvarlig for det faglige innholdet, og det er en del av skolens strategi 

for å bygge store stillinger. 

 

Den kulturelle spaserstokken. 

 

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for 

profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det 

legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 

gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal 

også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 

dagliglivet. 

 

Kulturskolen har nylig inngått samarbeidsavtale med Kultur- og fritid om legge oppgaver knyttet 

til Den kulturelle spaserstokken inn i en av kulturskolens faste læreres stilling. Dette sikrer 

stabilitet i tjenesteleveransen, og lager et fast arbeidsgrunnlag for den tilsatte. Dette er ordninger 

som bør bygges ut videre. 

9.3 Helse og omsorg 

 

På helse og omsorgssektoren skjer det en spennende utvikling i forhold til bruk av kultur, og da 

spesielt musikk i omsorgsarbeid for eldre mennesker. Det vises bl.a. til oppsiktsvekkende 

resultater i demensomsorg fra Bergen, og bl.a. dette er grunnlaget for et større prosjekt i 

Lillehammer. Lillehammer kulturskole er allerede involvert i dette prosjektet gjennom Den 

kulturelle spaserstokken, men det vil i årene framover være meget aktuelt å knytte flere lærere i 

kulturskolen opp mot oppgaver i helse- og omsorgssektoren. 

 

Det er to hovedtyper oppgaver man da ser for seg: 

 Kulturelle opplevelsestilbud til eldre mennesker både hjemme og i institusjon, 

 I behandlingssammenheng. 

Lillehammer kulturskole vil meget gjerne være med i denne utviklingen, det er derfor viktig å 

stille ressurser til disposisjon for å kunne iverksette ulike tiltak. 

 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 
Lærere med ulike tiltak 

fra 20% til 100 % stilling 

120000 200000 600000 600000 

 

 

 


