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INNLEDNING  

 

Strategiplanen for kulturskolen er utarbeidet på oppdrag fra rådmannen og ble politisk behandlet våren 

2015.   

Planarbeidet er forankret i handlingsprogrammet for kultur- og fritidsenheten i 2014 og 2015. 

Kulturskolefeltet er på mange måter et uregulert felt fra statlig hold. Utover stadfestingen av 

kulturskolen som en skole i opplæringslovens §13-6* er det stort handlingsrom for lokale tilpasninger 

av kulturskoledrift i den enkelte kommune.  

Denne strategiplanen belyser de utfordringer kulturskolen i Rælingen står ovenfor. Planen er plassert 

som en strategisk plan i det lokale planverket hvor kommuneplanen er det øverste lokale 

plandokumentet. Samtidig som strategiplanen for kulturskolen ble utarbeidet er det laget to  øvrige 

strategiplaner i kultur- og fritidsenheten, en for bibliotek og en for Aamodt ungdomshus. Strategiplanen 

for kulturskolen har et 12 års perspektiv, altså 3 fireårs perioder hvor planen skal ha en hovedrullering 

hvert 4 år. Planen vil særlig vektlegge 3 temaer, det ordinære undervisningsprogram, det frivillige 

kulturliv og tjenesteleveranse til øvrige kommunale enheter.  

Denne planen er ført i pennen av kulturskolens leder etter at det er utført bred prosess med ansatte, 

Rælingen kulturråd, barnehagene, skole og forebyggende helsetjenester.   

  

* § 13-6. 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.  

SAMMENDRAG  

 

Strategiplan beskriver nåsituasjonen til kulturskolen i Rælingen og de utfordringer vi står ovenfor. 

Planen beskriver både kulturskolens vekst og utvikling samtidig som den peker på noen utfordringer i 

forhold til demografisk utvikling og synkende antall lærere med kompetanse i de praktisk estetiske fag 

i grunnskolen.  

Tjenestetilbudet til kulturskolen har økt i volum og fagtilbud de siste årene. Det har vist seg at ved å 

levere undervisning av høy kvalitet blir det enda flere enn de vi klarer ta imot som ønsker tilbud om 

kunstopplæring i Rælingen.  

Stort handlingsrom i nasjonalt lovverk og reguleringer, gjør at vi gjennom denne strategiplanen 

definerer hvilke satsingsområder kulturskolen i Rælingen skal jobbe med de neste årene.  Det blir 

viktig å ha et nært og aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner, kommunale enheter og samtidig 

videreutvikle vårt eget kursprogram for å kunne gi tilbud om bredde, opplevelse, mestring og 

fordypning.   

En av hovedutfordringene for å levere gode tjenester, er å ha gode rammevilkår for egen drift. 

Undervisningsrom som er tilrettelagt for de ulike kursprogrammene er avgjørende for å kunne levere 

tjenester av høy kvalitet. Vi har tro på at nært samarbeid med øvrige kommunale enheter kan gi et løft 

også i forhold til egnede lokaler.   

I tillegg ønsker vi å være en aktiv pådriver for å skape liv i nye Fjerdingby sentrum med 

samlokalisering av kulturskole, ungdomshus og bibliotek.  
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BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER  

 

BAKGRUNN  

Fra kulturskolen ble startet høsten 1998, har omfanget med kurstilbud, samarbeid med frivillig kulturliv 

og kommunale enheter gradvis vokst. I 2004 var det 290 elever og lite salg av tjenester. De siste 

årene fra 2010 til i dag har økningen vært markant. GSI innsamlingen 1.oktober 2014 viste 727 

elevplasser pr. 1.10.14 og i tillegg et betydelig salg av tjenester til kommunale enheter. Paradoksalt 

nok vokser ventelisten selv om salg av tjenester og det generelle tjenestetilbudet øker.  

FORMÅL MED PLANEN  

Med marginale nasjonale føringer og stor lokal handlefrihet, har kulturskolen vokst i alle retninger. Nå 

er tiden moden for å bestemme hvilke utviklingsområder det skal satses på i årene framover.  

SAMORDNINGSBEHOV  

Samfunnsdelen av kommuneplanen har vært toneangivende for arbeidet med planen.   

I samme tidsperiode som strategiplanarbeidet har pågått, er det gjennomført et samhandlings- og 

lokaliseringsarbeid for å se på hvilke måter de tre kulturavdelingene, kulturskole, ungdomshus og 

bibliotek – KUB, kan samhandle tettere og nyte godt av en eventuell framtidig samlokalisering.  

Tjenesteleveranse og arealeffektiv utnyttelse av lokaler har vært sentralt i arbeidet med KUB.   

KUB avdelingene i kultur- og fritidsenheten har utarbeidet hver sin strategiplan.  

Av øvrige lokale planer som har betydning for kulturskolen kan nevnes   

• Skolebruksplan – som i stor grad en arealplan for grunnskolen og reguleres vesentlig av 

statlige føringer om fag og timefordeling på skolene.  

• Demensplan – som er knyttet til demenssenteret som er under oppføring på Løvenstad.   

PLANPROSESS  

Arbeidet med strategiplanen har pågått over ¾ år. Det har vært gjennomført møter med 

barnehageledere, Rælingen kulturråd og Rælingen skolekorps spesielt. I tillegg er det gjennomført en 

temperaturundersøkelse på skolene i Rælingen for å sjekke ut om de nasjonale tendensene med 

prioriteringer og synkende antall lærere med kompetanse i estetiske fag blant lærere stemmer lokalt.   

Organiseringen av arbeidet kan sammenfattes slik:  

• Temperaturundersøkelse på skolene juni-august 2014 om de estetiske fagene i skolen  

• Avklaringer barnehage og   

• forebyggende helse vår 2014  

• Arbeidsgruppe – kulturskolens leder og 2 medarbeidere hvor den ene er tillitsvalgt.  

• Prosjektgruppe – Kultursjef, Biblioteksjef og leder for Aamodt ungdomshus. Månedlige møter  

• Styringsgruppe – rådmannsgruppa   

• Referansegruppe – komité for kultur og nærmiljø, samt ungdomsrådet.  

I tillegg har det i perioden 1.mars til 10.mai vært gjennomført høringsrunde blant kulturskolens 

personale, det frivillige kulturliv og andre kommunale enheter.  
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PLANFORUTSETNINGER OG UTVIKLINGSTREKK  

I strategiplanen er det særlig lagt vekt på momentene fra kommuneplanen om trivsel, livskvalitet og 

folkehelse.   

Ved organisatorisk å plassere kulturskolen i opplæringsloven (§13-6), har man fra statlig hold fastslått 

at kulturskolen er en skole og bedriver undervisning. Plasseringen gir kommunen mandat til å anse 

kulturskolen som en skole med de følgene det har for lokalt planarbeid, undervisningslokaler, 

kompetansekrav ved nyansettelser, etter og videre utdanning av ansatte, kursprogrammene i 

kulturskolen, sette kvalitetsstandarder for virksomheten og ikke minst likestille kulturskolen som en 

likeverdig samarbeidspartner for de øvrige kommunale enheter.   

I Rælingen har man valgt å plassere kulturskolen under kultur- og fritidsavdelingen og ikke under 

skole. Det var i sin tid et strategisk valg for å vise at kulturskolen er mer enn en skole.   

Kulturskolen skal ha et eget kursprogram og være navet i det frivillige kulturliv i tillegg til 

tjenesteleverandør til øvrige kommunale enheter. Altså en samarbeidspartner og et ressurssenter for 

hele kulturlivet i kommunen, ikke bare for skolen.   

Intensjonen til strategiplanen «skapende læring» (2007 - 2010) sammenfaller med plasseringen av 

kulturskolen man har valgt i Rælingen, som det lokale ressurssenteret for kulturopplæring i 

kommunen.   

HVA ER EN KULTURSKOLE?  

En kulturskole er en skole der man kan lære om ulike kulturuttrykk. Kulturskolen har gått fra å være en 

skole der man kun lærte om musikk (musikkskolen) til å også omfatte fag som dans, teater, billedkunst 

og andre uttrykk. Lærerne i kulturskolen holder et høyt nivå på sine fagområder og opplæringen blir 

derfor av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Et av målene med opplæringen er å gi elevene grunnlag 

for å kvalifisere seg til studier i kunstfaglig retning. Samtidig er man opptatt av at alle elever skal kunne 

lære, oppleve, skape og formidle. Noe av det unike ved kulturskolen er muligheten til å gi en (svært) 

tilpasset opplæring. Elevene møtes på det nivået de er på, og ikke ut ifra at de tilhører et bestemt 

årstrinn. Men en kulturskolen er også noe mer.   

I en kulturskole kan man også finne sin kulturelle tilhørighet. Kulturskolen hjelper dermed elevene til å 

bevisstgjøre sin egen identitet og legger opp til refleksjon rundt både kunsten og livet. På den måten 

hjelper kulturskolen til å utvikle livskompetanse hos sine elever. Kulturskolen er også med på å gi sine 

elever en generell dannelse i livet.  

  

Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter.  

  

Samarbeidspartnere bør være både skoler, barnehager, sykehjem, frivillige organisasjoner, kirken og i 

grunn resten av lokalsamfunnet. Kulturskolen bør kunne komme med innspill og være i stand til å dele 

sin kompetanse med sine samarbeidspartnere. Kulturskolen bør også bruke sin gode kompetanse på 

formidling og uttrykk for dermed å kunne gi gode opplevelser for samarbeidspartnerne og deres 

brukere. I et nasjonalt perspektiv er også kulturskolen en del av en landsomfattende kulturell 

infrastruktur og er med på å løfte fram kunst og kultur som et bærende element i samfunnsstrukturen.  

SKOLE  

Det eneste stedet alle barn og unge i det norske samfunnet deltar, er i grunnskolen. Det betyr i 

hovedsak at det er i skolen og ikke i kulturskolen at man må forvente ansvaret tas for den 

grunnleggende opplæringen i kunst og kulturfagene.   

SSB  

I tre undersøkelser har statistisk sentralbyrå (SSB) kartlagt lærerkompetansen i grunnskolen i 1999, 

2005 og i 2014. Sammenstilling av undersøkelsene viser at faget kunst og håndverk har hatt en 

negativ utvikling. I 2014 har kun litt over 30% av lærere under 30 år, som underviser i kunst og 

håndverk i grunnskolen studiepoeng i faget. I 2005 var tallet oppe i 50% og i 1999 60%.  Av alle de 

obligatoriske fagene i grunnskolen, er det ingen fag der unge lærere har så lite formell utdanning som i 

kunst og håndverk. Nærmest kommer musikk. Her mangler 58,7% av lærere under 30 år studiepoeng 
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i 2014. Blant alle som underviser i kunst og håndverk i 2014 uavhengig av alder, mangler 44% av 

lærerne studiepoeng i dette.  

The wow factor  

Professor Anne Bamfords Unesco initierte forskning fra 2006 «The wow factor» handlet om effekten 

av undervisning i kunstfag i utdanningsløpet. Ett av hovedfunnene i rapporten var at høy kvalitet på 

undervisning i kunstfag har positiv effekt på barn og ungdoms læring. Det ble påvist en smitteeffekt, 

hvor barn og unge oppnådde bedre resultater i «akademiske fag» om de deltok i systematisk 

opplæring av god kvalitet i kunstfag.   

Et annet vel så viktig funn var at dersom kvaliteten på undervisningen i kunstfagene var mindre god, 

så hadde det negativ innvirkning på de «akademiske» fagene i skolen.  

Temperaturundersøkelse på skolene i Rælingen om de praktisk estetiske fagene.  

Funnene fra temperaturundersøkelsen på skolen i Rælingen peker på noen interessante tendenser. 

64% av skolene har ikke faglærere i musikk og 36% mangler faglærere i kunst og håndverk. Lærere 

som underviser i disse fagene, melder om behov for kompetanseheving og undervisningsmateriell.   

  

Ser man disse tre undersøkelsene under ett, vil det være en stor utfordring å kunne opprettholde høy 

kvalitet i undervisningen i kunstfagene på skolen i Rælingen årene framover.   

BARNEHAGE  

Siden lovkravet om barnehageplass ble innført i 2005 har dekningsgraden gått gradvis opp, også i 

Rælingen kommune. Samtidig med at flere barn går i barnehage, øker andelen pedagogisk personale 

i barnehagene selv om det lokalt meldes om utfordringer med å beholde pedagogisk personale i 

barnehagene over tid. Andelen ansatte uten pedagogisk bakgrunn var i 2010 var på landsbasis 52,5% 

*, men det satses stort på barnehagefeltet og det er grunn til å vente en bedring i årene framover.  Det 

er positivt at det i barnehagelærerutdanningen er et eget fag (kunst, kultur og kreativitet) som har 

hovedvekt på kunstfag. Barnehagene melder om varierte og gode pedagogiske opplegg for barna i 

barnehagene på dette området. I Rælingen er det lite samarbeid mellom kulturskolen og barnehagene 

og det finnes ikke et «lærende nettverk» for barnehageansatte i faget «kunst, kultur og kreativitet» i 

Rælingen.   

* Prop. 1 S (2011–2012) Kunnskapsdepartementet.  

DET FRIVILLIGE KULTURLIV  

Kulturskolens tjenesteleveranse til det frivillige kulturliv strekker seg fra å ha arbeidsgiveransvar for 

korpsdirigentene til ulike grader av samarbeid. En etterspurt tjeneste er samproduksjoner (konserter 

og forestillinger) med en eller flere av kulturskolens elevgrupper. Et samarbeid mellom kulturskole og 

en forening nyter begge parter godt av. Kulturskolen kan bidra med profesjonalisering av 

konserten/forestillingen med alt det innebærer av logistikk, repertoarvalg – helhet og sammenheng og 

med å sette viktige delmål og frister for å sy det hele sammen til et ferdig produkt alle kan være stolte 

av. Her er behovene og ønskene om samarbeid og deltagelse ulik fra prosjekt til prosjekt. 

Skolekorpsets elever er også elever i kulturskolen. Pr 1.10.2014 mottar 60 skolekorpselever 

instrumentopplæringen gjennom kulturskolen. På den måten sikrer kommunen godt tilrettelagt 

undervisning for korpselevene. For lærere som ønsker å jobbe med instrumentopplæring, sees 

kommunen på som en mer seriøs arbeidsgiver enn et korps gjør. Det gjør at kulturskolen kan tilby 

tilpasset opplæring av kompetente, stabile lærere som bidrar til et godt læringsmiljø og flotte 

kulturproduksjoner.  

Et annet område kulturskolen bidrar med i forhold til det frivillige kulturliv er med Rælingen kulturråd. 

Kulturskolens leder er utpekt av kommunestyret til å være sekretær for Rælingen kulturråd. På den 

måten har kommunen sikret nær kontakt med foreningene.  

HELSE  

I kommuneplanen er godt folkehelsearbeid, trivsel, livskvalitet og forebyggende arbeid sentralt.   

Fra Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg finner vi:   
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• «Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig 

omsorgstilbud».  

• «Kunst og kultur kan brukes innovativt til å utvikle nye metoder og faglige tilnærminger til 

omsorgstjenestene».   

• «Kultur og omsorg må spille sammen i et tett tverrfaglig samarbeid som både stimulerer kropp 

og sjel og aktiviserer tanke og følelsesliv, for eksempel gjennom erindringsgrupper og 

skriveprosjekter, dansekvelder og musikkgrupper eller gjennom kunst- og kulturprosjekter som 

bygger på den enkeltes evner, interesser og livshistorie».   

Kulturloven §1: … «slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av 

kulturuttrykk»  

Punktene fra kommuneplanen og stortingsmelding 29, samsvarer med kulturloven, og alle peker på 

viktigheten av egenaktivitet. Viktigheten av å ha det godt, musikkens effekt på pasienter med demens, 

positiv adferdsendring, økt læringskompetanse og økt kreativitet.   

Studier av hjernen har vist hvordan hjernen stimuleres av ulik aktivitet. Det er i ung alder at dannelsen 

av trådene/båndene mellom hjernehalvdelene dannes. Studiene har funnet at ulik aktivitet ikke 

overraskende stimulerer ulike deler av hjernen. Et viktig funn, er at arbeid med kunst og kultur 

stimulerer de kreative delene av hjernen – de delene av hjernen som brukes til kognitiv tenkning. Det 

er påvist stor forskjell mellom å være passiv deltager og å delta selv. Det er til og med dokumentert at 

hjernen er som mest aktiv når forsøkspersonen utøver musikk. Altså ved utøvelse av musikk er 

hjernen mest aktiv og det er i denne situasjonen at koblingene mellom hjernehalvdelene styrkes.  

Kulturskolens tjenesteleveranse er undervisning. I undervisningen aktiviseres alle deltagere – altså 

egenaktivitet. På mange måter kan derfor kulturskoleaktivitet være det tiltaket man trenger for å 

stimulere til samhandling, for å knytte sosiale bånd, for aktivitet, for tilhørighet og for å stimulere til 

kreativ utvikling av de som deltar.  

I folkehelseperspektivet vil deltagelse i kulturaktivitet kunne fremme gode levevaner og mestring, som 

igjen er med på øke livskvaliteten.   

Musikkterapi  

Musikkterapi kan som fagfelt forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. Det gir 

muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom 

terapeut og klient, kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk, og for å arbeide 

med sosiale problemstillinger. Musikkterapeuter jobber innen ulike fagfelt, blant annet eldresentre, 

sykehjem, hospiceprogrammer, fengsler og privat praksis.   

Musikkterapeutens arbeid består i ved hjelp av musikkaktiviteter å tilrettelegge forholdene slik at den 

enkelte klient får mulighet til å utvikle sine ressurser. Musikkterapeuten kan i sitt arbeid gjøre bruk av 

musikk gjennom improvisasjon, låtskriving, tekster, musikk og bilder, utøvende musikk og planlegging, 

løpende evaluering og oppfølging.  

Musikkterapeuter i kulturskolen kan ha en variert arbeidsdag med hensyn til elevgrupper og hvilke mål 

som ligger til grunn for arbeidet. I likhet med andre musikkterapeuter jobber man i spenningsfeltet 

mellom pedagogikk, spesialpedagogikk og terapi. Kulturskolen kan bl.a. tilby tilrettelagt 

musikkopplæring for elever med spesielle behov der opplæring og mestring av et instrument, gjerne i 

samspill med andre, kan være målet. Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det 

spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for å jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, 

sosiale evner eller fysisk ferdigheter. Veiledning og/ eller kursing av andre ansatte som ønsker å bruke 

musikk innen sine fagområder samt informasjonsarbeid og utredningsoppdrag, kan også være blant 

oppgaver musikkterapeuter i kulturskolen kan få.  

Musikkterapi kan tilby stor grad av struktur og forutsigbarhet, og bidra til å skape en trygg ramme for 

gode opplevelser i samvær med andre. Det kan støtte opp om personens friske sider og gi hjelp til å 

uttrykke følelser. Musikkterapi kan også styrke identitet og følelse av tilhørighet, og fremme humor og 

kreativ energi.   

DEMOGRAFISK UTVIKLING  

Oslo og Akershus har lenge vært en region med sterkt voksende befolkningstall. Rælingen kommune 

er intet unntak. Siden 2008 har befolkningsveksten vært på 1,5% men utbyggingen i søndre del av 
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kommunen gjør at veksten stiger ytterligere. Særlig er det verdt å merke seg at den yngre delen av 

befolkningen øker. Dette gjelder både blant de som flytter til kommunen og at kommunen har også en 

stor andel av innbyggere i fruktbar alder som gir høye barnetall. Det er verdt å merke seg at Smestad 

skolekrets om få år vil være den største skolekretsen i kommunen.    

    

  

Befolkningsvekst Rælingen kommune pr. 1.1.2014  

årstall  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016*  2018*  2020*  

innbyggere  14720  14857  15112  15591  16170  16806  17797  18791  19213  

elever i grunnskolen **  1914  1886  1886  1931  2007  2151  2196  2241  2286  

Elevplasser i kulturskolen 

***  297  326  330  405  520  

  

727   745  757   773   

Venteliste  -  189  90  278  197  288        

*prognose fra handlingsprogrammet 2014-18 **GSI tall *** med samme deknings% som i 2014  

Dekningsgrad i Rælingen  

Et uttrekk fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Akershus, viser sammenliknbare tall på 

dekningsgrad i kulturskolen mot nabo kommuner. Tabellene viser antall unike barn i kulturskolen i 

forhold til elevtall i grunnskolen og utviklingen de siste årene. Fra figur 1., kan vi lese at Rælingen 

ligger godt an sammenliknet med nabokommunene.   

Tall fra hele Akershus viser at de store kommunene har mindre deltagelse i kulturskoleaktiviteter enn 

de små og mellomstore kommunene i fylket. For Rælingens del har dekningsgraden kommet over 

20% og ventelisten synes holde seg stabil rundt 10%. Rælingens tall fra 2014, 582 unike hoder, gir en 

dekningsgrad på 27% og gir økt dekningsgrad. Ventelisten med 231 unike søkere er på 10,7%. Den 

vesentlige økningen av elever de siste årene skyldes det regjeringsinitierte tilbudet  

”kulturskoletimen” som ble innført av Stoltenberg 2 og siden fjernet av regjeringen Solberg. I Rælingen 

valgte man å videreføre kulturskoletimen, som er et gratis tilbud for barn på 2.trinn. Høsten 2014 deltar 

161 av 207 elever på trinnet, på dette kurstilbudet. Foreløpig bevilgning strekker seg til sommeren 

2017.  

  

Fig. 1. Andel elever (unike brukere) målt mot elevtall i grunnskolen i prosent, 2013   

 
Kilde: Akershus fylkeskommunes statistikkbank, oppdatert pr oktober 2014.  

  

Fig. 1 viser en generell tendens i Norge, at dekningsgraden i mindre kommuner er større enn i byene 

og at vi ligger godt an Rælingen målt mot våre naboer.   
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Fig. 2. Deltakelse og venteliste i kulturskolen i Rælingen, 2010-13  

 
Kilde: Akershus fylkeskommunes statistikkbank, oppdatert pr oktober 2014.  

  

Fig.2 viser at dekningsgraden har økt de siste årene og at ventelisten ligger rundt 10% av elevtallet i 

grunnskolen i Rælingen.   

PLANPERIODE  

Denne planen tar mål av seg å kunne stake ut kursen for de kommende 12 år. Hvordan skal 

kulturskolen videreutvikle seg? Hvordan kan vi best møte framtiden? Hvilke tjenester og kompetanse 

bør vi utvikle/tilegne oss den kommende 12 års perioden? Hvilke områder skal vi prioritere?  

Tjenestetilbudet, kulturskole er et område som er lite regulert av lover og forskrifter. Det finnes derimot 

en rekke nasjonale veiledende dokumenter og anbefalinger på hva en kulturskole skal være og 

inneholde, men det er like fullt stort handlingsrom for å utvikle kulturskolen lokalt i både 

fagsammensetning, kompetansetiltak, volum, satsingsområder, egnede lokaler.   

Det er med andre ord rom for å utøve et aktivt skoleeierskap for politikere og administrativ ledelse i 

Rælingen.  

Strategiplanen vil ha et 12års perspektiv med hoved rullering hvert 4.år og danne grunnlag for 

prioriteringer i handlingsprogrammet og kommunens årsbudsjett.   

RAMMEPLANEN «MANGFOLD OG FORDYPNING»  

Norsk kulturskoleråd er en interesseorganisasjon for kulturskolene i Norge. Kulturskolerådet har i 

lengre tid jobbet aktivt for å heve legitimiteten til kulturskolen og man har etterlyst et tydeligere 

rammeverk for skoleslaget fra nasjonalt hold uten å få gehør for dette. I 2013 besluttet man derfor å ta 

skjeen i egen hånd og i april 2014 ble det første utkastet til rammeplan for kulturskolen overlevert 

kunnskapsminister Isaksen.   

Rælingen kommune ga i sin høringsuttalelse tilslutning til ønsket om å heve kulturskolens legitimitet og 

økt fokus på kvalitetsarbeid i skoleslaget. Derimot er kommunen skeptisk til en utvikling som trekker 

mot en sterkere lovforankring med tilhørende felles krav til omfang, organisering og forvaltninger. 

Kommunen mener at kulturskolen må utvikles i samspill med det frivillige kulturliv og at dette gir 

kulturskolen en egenart som skoleslag som ikke nødvendigvis er tjent med tilvarende lovregulering 

som grunnskolen.  «…det er i kommunens interesse at kulturskolen får utvikle seg på et friere 

grunnlag enn en lovregulering vil tillate.» (fra Rælingen kommunes høringsuttalelse)  

Høringsuttalelsens konklusjon var imidlertid klar på at rammeplanen er ambisiøs og et nyttig verktøy 

for kulturskolens arbeid med å utvikle skoleslaget.   
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LOKALER  

Ved oppussingen av Marikollen ungdomsskole i 2008, fikk 

kulturskolen en base på skolen med eget personalrom og noen 

kvadratmeter lager. I ett av undervisningsrommene på 

Marikollen skole er kulturskolen primærbruker og det er innredet 

til kulturskolens musikkundervisning.   

For alle andre lokaler kulturskolen benytter i kommunen er det 

andre som setter premissene for innredning, utstyr, akustikk og 

tilknyttede lagerrom.   

Å være sekundærbruker av lokaler kan være utmerket, men det 

kan også medføre mye rigging og tilpasning før og etter 

undervisning. Særlig utfordrende er det å være sekundærbruker 

når skolene endrer utformingen av rom kulturskolen bruker.  

Ett eksempel på dette, er omgjøringen av kunst og 

håndverksrom på Marikollen hvor kulturskolens  

billedkunstmateriell ble flyttet ut og undervisningen måtte flytte til 

naturfagrommet på skolen. Et annet eksempel er omgjøringen 

av musikkrommet på Smestad skole til vanlig klasserom hvor kor 

og musikkgruppene ble flyttet ut. I situasjoner hvor 

rammefaktorene som undervisningsrom og tilgang på egnet 

utstyr enten forsvinner eller endres, så kan det være vanskelig å 

beholde god variasjon i kulturskolens undervisning. Noen ganger 

kan det bli problematisk å opprettholde kurstilbudet.   

Selv om det er god utnyttelse å bruke de samme lokalene av 

flere leietakere gjennom døgnet, så må rommene være tilpasset 

bruken også for kulturskolens ulike elevgrupper. I Rælingen fikk 

vi i 2009 en god visningsarena for scenekunst i Marikollen 

kultursal. Denne salen brukes til både øvelser og framføringer. 

Det har vært et stor løft for hele kulturlivet å få denne salen. En 

sal hvor vi kan legge all innsats i det som skal skje på scenen i 

stedet for å bruke tid og krefter på å bygge kulturarena.   

Utfordringene ved å ha undervisning i Marikollen kultursal møter 

vi de gangene det skal være forestilling i salen. Regelverket til 

salen er slik at undervisning skal vike for arrangementer. Det er 

en god regel for salen og publikum, selv om korps, dans og 

teatergruppene ikke har et skikkelig alternativt sted å være. 

Dansegruppene i særdeleshet, er det vanskelig å finne andre 

lokaler til. Gymsalene på nærliggende skoler er opptatt og å ha 

danseundervisning i klasserom fullt av pulter er ikke et alternativ.   

  

Gode rammefaktorer som riktig dimensjonerte lokale med riktig 

utstyr og nærliggende lager er med på å gi mulighet for kvalitet i 

undervisningen og utvidelse av nye kurstilbud  

  

    

ORGANISERING  

Kulturskolen har en base på Marikollen skole hvor mye av undervisningen for de eldre elevene og de 

som hører til Fjerdingby skolekrets foregår.   

Undervisningen for elever på 1.-4 trinn er i stor grad desentralisert og foregår på elevenes 

«nærskole».   

Desentralisert undervisning har vist seg å ha flere gode sider. Mange familier setter pris på at barna 

deres kan gå på kurs rett etter skoletid og slippe å måtte dra ut på kvelden. Det har vist seg å være 

populært blant elevene og bra for oppslutningen om de ulike kurstilbudene.   

  

Lokaler forbeholdt 

kulturskolen:  

• Personalrom med 

møtebord, garderobe, 

kjøkkenkrok og  

arbeidsplasser – 45m2  

• Lager 15m2  

• Kostymelager 12m2  

Lokalisert på Marikollen u.skole  

• Leder har kontorplass på 

rådhuset  

  

  

Sambruk av undervisningsrom   

• Musikkrom, kunst og 

håndverksrom og 

klasserom alle skoler  

• Marikollen kultursal  

• Fjerdingby trivselsenter  

• Samlingsrom i barnehage  

  

  

Visningsarenaer for 

kulturskolen  

• Marikollen kultursal  

• Rælingen kirke  

• Øvre Rælingen kirke  

• Fjerdingby trivselsenter  

• Sykehjemmene  

• Aamodt ungdomshus  

• Lillestrøm kultursenter  

• Lørenskog hus  
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For kulturskolens personale er det positivt å kunne starte rett etter skoleslutt selv om det er et savn å 

ikke treffe kollegene sine i løpet av arbeidsdagen.   

Kulturskolens leder har kontorplass på rådhuset sammen med kultur-/og fritidsenheten noe som 

medfører få treffpunkter mellom kulturskolens leder og kulturskolepersonalet.   

  

   

Personalet pr. 1.10.2014  

• 1 kvinne i 100% stilling  

• 3 menn i 100% stilling  

• 13 kvinner i deltidsstilling  

• 2 menn i deltidsstilling  

Totalt 8,8 årsverk  

  

Samarbeidspartnere med det frivillige 

kulturliv  

• Rælingen skolekorps  

• Rælingen musikklag  

• Rælingen kulturråd  

(22 foreninger)  

• Rælingen kirke  

  

Salg av tjenester høsten 2014.   

• Korpsene - dirigenttjenester  

• 2 barnehager - dans  

• Koordinator for DKS  

• Dans og musikktilbud i DKS   

• Musikkundervisning Løvenstad og Rud  

skoler  

• valgfag ”produksjon for sal og scene” 

på ungdomsskolene   

• musikkterapi på Løvenstad skole  

• musikkterapi på sykehjemmene -Den 

kulturelle spaserstokken  

• Totalt gir kulturskolen 

kunstfagligundervisning til om lag 1200 

elever ukentlig.   

  

SAMARBEIDSPARTNERE  

Kulturskolen har mange samarbeidspartnere. Noen kjøper tjeneste, andre spør om råd og mange 

ønsker å samarbeide om prosjekter og framføringer. I det frivillige kulturliv finnes alle varianter fra kjøp 

av tjeneste, samproduksjoner og rådgivingstjenester. Blant kommunale enheter, er det særlig skole 

som utpeker seg som den til nå største samarbeidspartner. Kulturskolen selger tjenester til flere skoler 

og barnehager, leverer produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS), kulturskolens leder er DKS 

koordinator i kommunen og kulturskolen har mottatt statlige midler til å holde musikkterapi på 

sykehjemmene i kommunen.   

I tillegg har kulturskolene på nedre Romerike fagnettverk, felles kurs og en stor samproduksjon årlig 

under paraplyen KuDraMudDa (Kunst Drama Musikk Dans) for at elever og lærere på tvers av 

kommunene skal knytte kontakter og ha fagnettverk.   

TJENESTETILBUDET  

Kulturskolens hovedoppgave er undervisning og arbeid med den skapende og utøvende siden av 

kunstfagene utover det grunnopplæringen i skolen kan tilby. Opplæringen er individuelt tilpasset, 

kontinuerlig og langsiktig og kan bidra til at elevene får en livslang fritidsaktivitet, interesse og 

engasjement eller et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag. Undervisningen foregår både 

individuelt og i grupper. Mens grunnskolens opplæring er aldersdelt og organisert i klassetrinn, har 

kulturskolens undervisning større grad av aldersblanding. Det bidrar til nettverk mellom elever fra ulike 

miljøer, klassetrinn og skoler og er en styrke for læringsmiljøet i kulturskolen.   

  

Tjenesteleveransen kulturskole, kan deles i 3 temaer:   

1. Kulturskolens eget kursprogram  

2. Samarbeid med det frivillige kulturliv  

3. Samarbeid med kommunale enheter  

Det faget som de senere år har hatt størst tilstrømming av elever er foruten dans, faget  

«kulturskoletimen». Kulturskoletimen er et oppdagelseskurs hvor elever på 2.trinn får oppleve 4 ulike 

kunstfag i løpet av et skoleår. Elevene får i perioder på 9 og 10 uker møte musikk, dans, drama og 
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billedkunst. Alle elever på 2.trinn kan være med og av totalt 210 elever på trinnet, deltar hele 161 

elever høsten 2014. Kurset er ment å gi elevene et bedre grunnlag for å ta et eget valg for hva de 

ønsker å gå videre med.   

NØKKELTALL OG ØKONOMI  

De senere årenes budsjettøkning kommer av 3 ulike forhold:   

1. Lønnsoppgjør   

2. Økt driftsramme   

3. Oppstart av selvfinansierende kurs hvor elevkontingenten 

dekker lærerlønn.   

Det er punkt 2 og 3 som gir økt kurstilbud for elevene. Mesteparten 

av utviklingen fra 2004 til i dag har kommet via punkt 3. Fra 

elevregisteret, kan vi lese at det er en betydelig økning av 

gruppeundervisning de siste årene. Utviklingen viser hvilket 

ønske/behov det var og er blant barn, ungdom og voksne på å 

delta på kulturopplæring.   

  

Deltager i   2004  2014  

En til en undervisning  110  174  

Grupper  180  553  

Sum  290  727  

  

I budsjettet for 2015 er det lagt til en økning på 20 nye elevplasser i kategorien en til en undervisning 

for elever i skolekorpset.   

Budsjettutvikling   

Av tabellen nedenfor kan man lese at inntjeningskravet har økt både i andel av bruttobudsjett og i 

beløp. Fra 2011 har inntjeningskravet økt fra kr –1,019 tusen til kr -1,832 tusen i 2014. Fra 20% til 

30,8% av budsjettet.  

    2011  2012  2013  2014  

Netto    2 784 000  3 127 000  3 454 000  4 120 000  

Inntjeningskrav   -1 019 000  -1 317 000  -1648 000  -1 832 000  

Brutto    3 803 000  4 444 000  5 102 000  5 952 000  

Kostnad pr.elevp lass  4775  6013  5297  5667  

  

Å utvide kursprogrammet etter selvkostprinsippet er både utfordrende og noe økonomisk usikkert. 

Usikkerheten knytter seg i første rekke til om kurset vil bli så populært at påmeldingen blir stor nok til å 

gå i økonomisk i balanse. På mange måter har kulturskolen bygd sine kursprogram etter popularitet og 

utviklet nye kurs deretter, snarere enn å utvikle nye fagområder for å få et bredest mulig kursprogram i 

sin portefølje.   

For å oppfylle kulturskolens intensjon er det viktig å utvikle bredde i tilbudene både innenfor 

fagprogram og fordypning.   

Kostratall  

Kostratallene i tabellen nedenfor, viser tall fra 2013 sammenlignet med nabokommunene våre, 

Akershus og landet totalt. Tabellen gir en pekepinn på den økonomiske prioriteringen av kulturskolen 

og hvor mye man får ut av hver krone.   

Alle nabokommunene ligger under Akershus og landsgjennomsnittet på måleindikatoren «Brutto drift 

pr. bruker». Her ligger Rælingen desidert lavest med kr 1473, lavere enn Fet kommune som kommer 

nærmest Rælingen på målingen.   

På parameterne driftsutgifter, ligger Rælingen lavest av alle kommunene, godt under Akershus og 

landet forøvrig. Sammenstiller man dekningsgrad og driftsutgiftene, så kan vi lese at kulturskolen i 

Elevplasser høsten 2014 

• Musikk 322  

• Billedkunst 41  

• Teater 81  

• Dans 122  

• Kulturskoletimen 161  

• Totalt 727 elevplasser  
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Rælingen drives svært kostnadseffektivt noe som skyldes at mye av undervisningen i skolen foregår i 

grupper.   

  

Kostratall 2013 kommunale musikk- og kulturskoler  

  Skedsmo  Lørenskog  Fet  Enebakk  Rælingen  Landet  Akershus  

Netto drift. til 
kulturskoler i  
% av  

tot.netto drift  

0,4  0,5  0,8  0,7  0,4  0,5  0,5  

Netto drift 
pr.  
innbygger  

195  221  324  327  179  260  250  

Netto drift 

pr.innbygger 

6-15 år  

1 505  1 652  2 501  2 364  1 415  2 148  1 851  

Brutto drift 

pr. bruker  

14 404  12 093  11 276  14 428  9 803  16 550  17 331  

  

Arrangementer  

  2011  2012  2013  2014  

Antall 

arrangement  

33  31  37  34  

Antall publikum  4690  5760  4810  4832  

Snitt  142  185  130  142  

Arrangementshyppighet og antall besøkende er en pekepinn på aktivitetsnivået og om 

arrangementene har nedslagsfelt utenfor kjernepublikummet familie og venner. De siste årene har om 

lag 5000 publikummere funnet veien til kulturskolens arrangementer hvert år. Det er et høyt tall i 

forhold til at profilen på arrangementer varierer fra enkle elevkonserter til store offentlige 

arrangementer som musikalforestillinger og julegrantenning.   
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PLANENS TEMAOMRÅDER  

 

DET ORDINÆRE UNDERVISNINGSPROGRAM  

Satsingsområder:   

• Kulturskoleplass til alle som ønsker det  

• Organiseringen for økt tilpasning av tjenestetilbudet  

• Mangfold  

Kulturskoleplass til alle som ønsker det   

I det ordinære undervisningsprogrammet i kulturskolen hvor det er egenpåmelding og elevkontingent, 

er det hovedvekt på musikk. Alt i alt er fagtilbudet fordelt slik pr. 1.oktober 2014 14 fag i musikk  

3 musikal/teatergrupper 

5 billedkunstgrupper 14 

dansepartier.  

8 grupper i kulturskoletimen  

Av de 727 elevene som deltar i kulturskolen er det flest unge jenter. Gutta flokker seg på de 

tradisjonelle områdene for gutter, på de store messinginstrumentene, i band og på gitar. Selv 

med økt dekningsgrad de senere år, er det større tilstrømming til eksisterende kurs enn 

kapasiteten på dagens kursprogram. Ventelisten gir en pekepinn på at tjenesteleveransen 

«kulturskole» er noe underdimensjonert i forhold til innbyggernes ønsker.   

Vi har ingen pekepinn på hvilke ønsker innbyggerne har for fag som ikke finnes i kulturskolen. Et 

eksempel på dette er faget dans, hvor vi ikke hadde noe venteliste men satte i gang undervisning 

likevel. Etter 6 år med dans, har vi i dag over 130 elever på dans. Med stor befolkningsvekst i årene 

framover og særlig i aldersgruppen 6-15 år, er det å forvente at det vil dukke opp nye trender og 

interessefelt som kulturskolen både kan og bør fange opp og sette i gang kurs for.  

Når vi ser framover i tid, er det usikkerhet ved at kompetansen i kunstfag blant lærere i grunnskolen 

synker så kraftig som den gjør etter innføringen av kunnskapsløftet i 2006. Dette kan få flere ulike 

utfall. Enten blir det ingen endring, interessen og nysgjerrigheten til barn og unge minker eller at vi får 

en «kulturtørst» som ønskes dekket av kulturskolen – altså en økning.   

Styringsmål  

Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet.  

Strategier  

• Videreutvikle selvfinansierende gruppetilbud i eksisterende og i nye fag  

• Tjenestetilbudet følger demografisk utvikling i kommunen  

Organisering for økt tilpasning av tjenestetilbudet  

Vi ser for oss at undervisningsprogrammet inndeles i 3 kategorier:  

1. Grunnprogram   

2. Kjerneprogram   

3. Fordypningsprogrammet.  

Programmene skal ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til  

undervisningsmengde og krav til egeninnsats. Det ligger et stort faglig-pedagogisk potensial i videre 

utvikling av samvirket mellom individuell oppfølging og gruppeundervisning. Gjennom opplæringen 
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skal alle elever få mulighet til å uttrykke seg ovenfor et bredt publikum. Konserter, forestillinger og 

utstillinger skal inngå i opplæringen for alle elever som en integrert del av undervisningen. Alle 

elever skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og egne resultat gjennom utviklingssamtaler. For 

elever som ønsker å gå videre med kunstfaglig utdanning, skal opplæring i kulturskolen gi grunnlag 

for å kunne kvalifisere seg til studieprogram for musikk, dans og drama samt studiespesialisering 

med formgivingsfag, til høyere utdanningsinstitusjoners talentprogram og til høyere kunstfaglig 

utdanning.   

Grunnprogrammet  

- har åpent opptak for alle elever som ønsker det. Undervisningen skal bidra til å utvikle kreative 

evner, faglig kompetanse og samarbeidsevne som grunnlag for personlig utfoldelse.  

Kjerneprogrammet  

- har åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde og systematisk 

egeninnsats.  Undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner, håndverksmessig og 

kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevner. Programmet skal kunne kvalifisere for 

videregående utdanning og er basert på langsiktighet, progresjon og systematisk trening. 

Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt og i grupper.   

Fordypningsprogrammet  

- har opptaksprøver. Undervisningen vektlegger utvikling av kreative evner, håndverksmessig 

og kunstnerisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne. Undervisningen foregår både 

i grupper og individuelt. Programmet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger 

for å arbeide med faget. Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats. Programmet skal 

kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler av undervisningen 

kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå.   

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategi   

Etablere et kursprogram som ivaretar både bredde og fordypning  

Mangfold  

Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. I  

samfunnsmandatet til kulturskolen ligger det å kunne tilby både mangfold i fag, tilpasset undervisning 

fra begynner til høyskolenivå, ivareta tradisjoner og å følge trender. Kulturskolens rolle og kursprogram 

skal balanse mellom en  

• Opplæringsarena for kunstfag utover undervisningen i barnehage og skole  

• Samarbeidspartner som står for kvalitet og kompetanse for fritidskulturlivet og kommunale 

enheter  

• Bidragsyter for forebyggende helse og opplevelse med tiltak for sosialisering og læring   

• Ivareta trender  

• Ivareta tradisjoner i samarbeid med fritidskulturlivet  

Styringsmål   

Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet.  

Strategier   

• Tilby brukerorienterte tjenester  

• Ivareta trender og tradisjoner   

• Sørge for likestilling og integrering  

  

KULTURSKOLEN SOM LOKALT RESSURSSENTER  

Satsingsområder:  

• Skolekorps og det frivillige kulturliv  
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• Samarbeid estetiske fag i skole og barnehage  

• Kulturskole for god folkehelse og trivsel  

Skolekorps og det frivillige kulturliv  

I det lokale kulturlivet møtes barn, unge og voksne på ulike arenaer for kunst- og kulturaktivitet.  

Gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner, lærer barn og unge hvordan demokratiske fellesskap 

fungerer. I samarbeid med det profesjonelle kulturlivet, kan eleven møte viktige rollemodeller som kan 

få stor betydning for motivasjon og arbeidsinnsats.   

Rælingen skolekorps er den største kulturorganisasjonen for barn og unge i kommunen og 

kulturskolens største samarbeidspartner innen fritidskulturlivet. For korpset er kulturskolen med på å 

sikre god kvalitet og kontinuitet i undervisningstilbudet til korpselevene. Selv om vi har et felles ansvar 

for å ivareta kvaliteten i opplæringstilbudet i korpset, så skal kulturskolen rolle begrenses til å være en 

støttespiller og faglig ressurs ovenfor korpset. Ansvaret for korpsdriften ligger hos skolekorpset.   

Styringsmål:   

Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet.  

Strategi   

   Bidra med kompetanse, kvalitet og kontinuitet for å bygge et godt opplæringstilbud.  

Samarbeid skole og barnehage  

Flere kommunale enheter i Rælingen etterspør kompetanse i kulturfag og ønsker samarbeid med 

kulturskolen. De nasjonale trendene peker på synkende kompetanse blant lærere i skolen som 

underviser i kulturfag. Det vil derfor være en styrke for både kulturskole og skole om enhetene kan 

samarbeide om ressursene på elev, lærer og ledernivå for å utvikle attraktive arbeidsplasser for 

kompetente kunstfagslærere.   

Som et ledd i styrkingen av arbeidet med kunstfag i kommunen, bør vi ha et felles mål og interesse av 

å skape nettverk for kunstfagslærere på tvers av alle enheter.  

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategier   

• Utrede mulighetene for delte stillinger for ansatte i grunnskole og kulturskole.  

• Utrede muligheten for at kulturskolelærere bidrar til undervisning i musikk og kunst & 

håndverk.  

• Etablere samarbeid for å lage en plan for hvordan skolen kan nå kompetansemålene i musikk, 

kunst og håndverk.  

• Utarbeide og ivareta et lærende nettverk for kunstfagene i skolen.  

• Etablere samarbeid om et tiltak for overgangen fra barnehage til skole.  

Kulturskole for god folkehelse og trivsel  

Kulturskoleundervisning foregår både individuelt og i små og større grupper. Mens grunnopplæringa er 

aldersdelt og mye organisert i klassetrinn, har kulturskolens undervisning større grad av 

aldersblanding. Det kan bidra til nettverk mellom elever fra ulike miljøer, klassetrinn og skoler, og 

aldersblandingen styrker læringsmiljøet i kulturskolen. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter 

inngår også samarbeid med helsesektoren bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningstjeneste, 

helsesøster og eldreomsorg.   

Gjennom deltagelse og samhandling i kunst og kulturaktiviteter, knyttes bånd mellom kjønn, alder, 

sosial tilhørighet, økonomiske forutsetninger. «Når jeg skaper – skapes jeg».  

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategier  

• Tilby andre kommunale enheter kulturskoletjenester  

• Utvikle en felles strategi for bruk av kunst og kulturaktiviteter på sykehjemmene, barnehage, 

barnevern og psykiatri  
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• Utrede samarbeidsformer mellom kulturskole, ungdomshus og bibliotek  

    

GODE RAMMEFAKTORER  

Satsingsområder:   

• Undervisnings og læringskvalitet  

• Struktur  

• Lokaler for kulturfag – kulturskolens undervisningsrom  

Undervisningskvalitet og læringskvalitet  

Undervisningens kvalitet bør være gjenstand for debatt i kulturskolen. Med få nasjonale føringer og 

stort lokalt handlingsrom for kulturskolen, er det viktig at det finnes et kvalitetssikringssystem for 

virksomheten. Viktige elementer i kulturskolens kvalitetsarbeid kan være:  

• Elevenes egeninnsats og aktivitet  

• Forhold mellom mål og realisering av 3delingen grunnprogram, kjerneprogram og fordypning  

• Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø  

• Lærerkompetanse og kollegasamarbeid  

• Pedagogisk utviklingsarbeid  

• Samarbeid hjem-kulturskole  

• Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere  

• Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø  

• Aktivitetsnivå – antall konserter/utstillinger/forestillinger  

• Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen  

• Arbeidsmiljøet  

• Ledelse og  

• Samarbeid mellom kulturskole og eksterne samarbeidspartnere  

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategier   

• Utvikle god og framtidsrettet vurderingskultur tilpasset kulturskolens særpreg.  

• Utvikle et godt kvalitetssikringssystem for kulturskolen.  

Struktur  

Ved å legge strategiplanen for kulturskolen til grunn for kulturskoletilbudet i Rælingen, er det behov for 

strukturere lokale fagplaner og kursprogrammene for å kunne følge strategiene om økt differensiert 

tilbud. Vi ønsker å legge til rette for et grunntilbud, et kjernetilbud og et fordypningstilbud.   

Grunntilbud og kjerneprogram kan omstruktureres innenfor dagens økonomiske rammer, mens et 

fordypningstilbud for interesserte elever som ønsker å kunne kvalifisere for videregående opplæring 

og høyskolestudier, vil kreve et økonomisk løft for å få til i alle fag.  

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategier  

• utvikle kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen blant både lærere og administrativt 

personale.  

• implementere strategiplanen i kulturskolens virksomhet.  

• utvikle lokale læreplaner for samtlige fag i kulturskolen.  

    

Lokaler for kulturfag – kulturskolens undervisningsrom.  

Kulturskolen undervisningsmodell er slik at elever på 1.-4. trinn i størst mulig grad mottar undervisning 

på sin nærskole. Fra elevene går i 5.trinn, samles de på Marikollen skole for å nyte godt av faglig og 

sosialt nettverk med elever og lærere på tvers av faggruppene.   

Av alle undervisningsrom kulturskolen benytter, så er det alt i alt kun ett rom i hele kommunen - på 

Marikollen skole som kulturskolen er primærbruker på. Alle andre rom kulturskolen bruker, er 
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sambrukslokaler hvor andre setter premissene for rommenes utforming. Enkelte av 

sambruksrommene er gode undervisningsrom også for kulturskole, men ikke alle.   

Spesielt utfordrende er det når spesialrom (musikkrom, kunst og håndverksrom et.) endrer bruk fra 

f.eks. musikkrom til ordinært klasserom.   

God arealutnyttelse ved sambruk av lokaler (med skole, barnehage, Fjerdingby trivselssenter,  

Marikollen kultursal og kirkene), setter begrensninger på hvilke fag og aktiviteter kulturskolen kan ha.   

Styringsmål   

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder med god ressursutnyttelse  

Strategier  

• Utrede en standard for lokaler til undervisning i kunstfag  

• Sikre tilstrekkelige arealer for å ivareta et godt læringsmiljø  
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KULTURSKOLE, UNGDOMSHUS OG BIBLIOTEK I NYTT SENTRUM  

Bakgrunn Styringsmål   

Fra kommuneplanen  

• Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet  

• Innbyggere som deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse  

• Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse  

• En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, levende verdigrunnlag og felles mål   

Strategier   

Fra kommunedelplanen for Fjerdingby  

• Samle mange funksjoner og aktiviteter gjennom en bevisst, aktiv og styrt planlegging  

• Fortette og konsentrere bygningsmasse og næringsvirksomhet for å gi grunnlag for utvikling 

og lønnsomhet - samt for trivsel og liv på møteplassen.  

• Bygninger med kombinert bruk bolig/offentlig virksomhet/næring skal bidra til aktivitet i store 

deler av døgnet og gi stimulans til stedet som møteplass.  

• Estetikk og kvalitet skal gjøre kjerneområdet attraktivt og tilgjengelig - omgivelser, bygg og 

gatestruktur skal være helhetlig utviklet og med god universell utforming.  

  

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Fjerdingby ble det gjort vedtak om at man ønsket en 

vurdering av å flytte biblioteket til nytt sentrum.  

I handlingsprogrammet for 2014 og 2015 er et av utviklingsområdene å utrede samarbeidsformer 

faglig, organisatorisk og fysisk mellom de tre avdelingene kulturskole, ungdomshus og bibliotek. Dette 

er bakgrunnen for at vi for 1 1/2 år siden startet et utredningsarbeid for å se på hvordan de tre 

avdelingene kan samarbeide fremover og hvilke fordeler det vil være knyttet til en lokalisering i nytt 

sentrum sammen med biblioteket. Kulturskole, ungdomshus og bibliotek er små avdelinger med 

hensyn til budsjettrammer og antall ansatte. Både kulturskole og ungdomshus har ansatte i 

deltidsstillinger, og alle tjenestene har sine tilbud på ettermiddags- og kveldstid. Felles for alle tre er at 

tjenestene berører svært mange av våre innbyggere, og i løpet av et år dreier det seg om hele 72 000 

møter/treff med enkeltpersoner.   

Antall brukere pr år 

Aamodt 

Kulturskole 

Bibliotek 

Underveis i denne prosessen ble det raskt klart at for å vite hvordan vi skal kunne samarbeide i 

fremtiden må vi også vite noe om hvilke tjenester vi ønsker å tilby. Arbeidet med alle de tre 

temaplanene ble derfor startet i 2014, og det har vært en særdeles viktig prosess som har foregått 

mellom avdelingene, og som har resultert i tre omforente planer som også er forankret mot andre 

enheter og samarbeidspartnere.  

Utfordringene som bibliotek, ungdomshus og kulturskole står overfor er beskrevet i de tre planene. 

Gjennom prosessen er det blitt tydelig at et nært samarbeid mellom de tre avdelingene, som 

7 527 

32 200 

32 362 
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innbefatter både sambruk av lokaler, utstyr og personellressurser, er av vesentlig betydning for at 

tjenestene skal kunne videreutvikles. En plassering av disse tre avdelingene i nytt sentrum vil være en 

viktig bidragsyter for å skape den gode møteplassen og aktivitet både dag og kveld, og være en viktig 

faktor i utviklingen av Rælingssamfunnet.   

Temaet «Bibliotek, kulturskole og ungdomshus i Fjerdingby sentrum» er derfor likt i alle de tre 

temaplanene.   

Tilgjengelige ressurser  

Lokaler  

Kulturskolen har en liten base på Marikollen ungdomsskole (120m2). Biblioteket disponerer 610m2 

(RK eier 365 m2). Ungdomshuset har 332m2 på Aamodt (11 mål tomt) og 250m2 på Holt skole (2 mål 

tomt).   

Ved en flytting til nytt sentrum vil f.eks. disse ressursene kunne frigjøres og sees på som 

delfinansiering til nye lokaler. Felles arealer til øving, musikk og lignende vil i tillegg kunne få støtte via 

kulturhusmidler (spillemidler).   

Foreløpige registreringer har vist at en del av dagens lokaler står tomme deler av døgnet, noen har få 

brukere pr. time, mens andre har for høyt belegg. Det ligger et potensiale i å se ressursene samlet, og 

se hvilke arealer som kan sambrukes.   

I arbeidet med temaplanene har det blitt tydelig at det er mye å tjene på å samlokalisere avdelingene.  

Grensesnittet mellom de tre i forhold til tjenester som skal leveres er det behov for at ses nærmere på. 

Kulturskole levere stadig flere tilbud og noen av disse var tidligere en naturlig del av ungdomshuset. 

Det moderne biblioteket skal fremover legge til rette for en mer aktiv bruk og slik sett beveger dette 

seg inn mot både ungdomshus og kulturskole. Lokalene det er behov for er innenfor en del aktiviteter 

sammenfallende, f. eks øvingsrom, utstillingslokale, aktivitetsrom, tv/spillrom. Det kan være aktuelt å 

ha felleskap knyttet til ankomstareal, øvingsrom, møterom, kontorlandskap, spiserom, lager, 

garderober, toaletter, musikk/rytmisk rom, venteområde, dansesal, formidlingsrom, allrom/kjøkken. En 

del av arealene kan også leies ut til private.  

Personalressurser  

Deltidsstillingene i kulturskolen er en utfordring både i forhold til skoledriften og for den enkelte lærer. 

Ungdomshuset har også 4 deltidsstillinger, til sammen 1.65 årsverk. Biblioteket har 3.5 årsverk. Det 

kan være store gevinster i forhold til bruk av personellressurser på tvers av avdelingene. Den 

kompetansen som lærerne i kulturskolen har vil kunne være nyttig for biblioteket og ungdomshuset. 

Faglig samarbeid i form av felles prosjekter vil være svært spennende å se på. Hvordan kan 

ungdomshusets brukere være en ressurs når kulturskolen skal sette opp en musikal? Kan de ta 

ansvar for filming, markedsføring, informere på skolene og i ungdomsmiljøene, kostymer, sminke? 

Hvordan kan et vellykket prosjekt i kulturskolen videreføres i biblioteket eller på ungdomshuset i 

forhold til deres brukergrupper?  

Det å se på den totale ressursen og samarbeide om bruken av denne er nytenkende, og det kan ligge 

mange gevinster i det.   

Fremtidsbilde   

Ideen er å samlokalisere bibliotek, ungdomshus og kulturskole i nytt sentrum.  

I kommunedelplan for Fjerdingby er utgangspunktet at man ønsker å skape et tettsted og et 

hovedsentrum i kommunen, som kan ha kvaliteter som er positive for hele kommunen.   

Knutepunktet og forlengelsen av det gir muligheter for fortetting og for å forme et tettsted med liv 

mellom husene - et sted der mange naturlig er innom både fordi de har et konkret gjøremål der, fordi 

det finnes attraktive fellesrom og omgivelser og fordi de ønsker å møte andre.   

I dette perspektivet vil det å samlokalisere bibliotek, ungdomshus og kulturskole i nytt sentrum være et 

viktig bidrag. Mange barn og ungdommer skal til kulturskolen og ungdomshuset på ettermiddagstid, og 

mange blir kjørt og hentet av foreldre som har behov for et sted å være mens de venter. Biblioteket 

som i dag er samlokalisert med Rælingen videregående skoles skolebibliotek i rådhuset, vil få en helt 

ny og sentral beliggenhet og vil kunne få en posisjon som møteplass for flere grupper.   

Nærheten til Marikollen idrettshall, nytt nærmiljøanlegg ved skolen, idrettsanlegget med tre 

fotballbaner, klubbhus, alpin – hopp og langrennsanlegg, svømmehall, Marikollen kultursal, barneskole 
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og ungdomsskole vil gi de tre avdelingene en nærhet til stedet hvor mange ferdes.  Utvidede 

åpningstider på ettermiddags- og kveldstid vil skape nye møteplasser som vi tror blir mer interessante 

for publikum. Lys i rommene og folk som er i bevegelse vil gi liv til sentrum på kveldstid.   For 

ungdomshuset vil det bety en sentral plassering og nærhet til mange forskjellige grupper innen 

ungdomskulturen, og utviklingen mot en mer ensartet brukergruppe vil kunne snus.   

Biblioteket som møtestedet, hvor man kan få informasjon, hvor man kan lære og være aktive og i 

dialog med andre vil kunne realiseres med en ny beliggenhet og med en ny måte å tilrettelegge og 

samarbeide på.    

Kulturskolen vil kunne få nye og mer egnede lokaler, og mange av disse vil også kunne tilbys private 

(øvingsrom, møterom, kontorplass med mer).     

Dersom også helsestasjonen får en beliggenhet i nærheten bør det utredes muligheter for fellesbruk 

av arealer. Det reiser seg også et spørsmål om publikumsorientert samarbeid mellom servicetorget og 

biblioteket med åpningstid på kveldstid kan gi mye muligheter. Det som kan binde alle disse 

tjenestene og brukerne sammen er kafeen, med en hjemlig atmosfære og distriktets beste kaffe.   

Forprosjekt  

For å arbeide videre med dette er det ønskelig å etablere et forprosjekt hvor det ses på hvordan 

ressursene kan samles og benyttes på en slik måte at det gir bedre tjenester til våre innbyggere. Et 

viktig formål vil være bidraget til å skape gode møteplasser og et levende sentrum hvor mange 

mennesker ferdes på dag- og kveldstid og i helger. Forprosjektet bør se på:  

• Hvilke kommunale tjenester som bør lokaliseres til sentrum  

• Hvilke arealer det er behov for og hvordan disse kan sambrukes på en god måte  

• Sambruk av personellressursene  

• Faglig og organisatorisk samarbeid    

• Finansieringsplan  

VEIEN VIDERE OG OPPFØLGINGEN AV STRATEGIDOKUMENTET  

Arbeidet videreføres i forbindelse med handlingsprogrammet og budsjettprosessen. Temaene og 

strategiene benyttes som grunnlag for valg av utviklingsområder til handlingsprogrammet. I 

virksomhetsplanen utarbeides det arbeidsmål og tiltak med tidsfrister. Kostnader knyttet til tiltak 

innarbeides i budsjettprosessen.  

  


