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Kultur i sentrum 

Forord 
 

Strategidokumentene for bibliotek, kulturskole og ungdomshus ble vedtatt i kommunestyret 
17. juni 2015. Det var første gangen strategidokumenter for de aktuelle kulturtjenestene ble 
vedtatt i Rælingen. Strategidokumentene ble vedtatt for tolvårs perioden 2015-2027 med 
intensjon om å rulleres hvert 4.år. Med god styring og tydelig ledelse har det skjedd mye i 
den første perioden, det er tid for å summere opp hva som har skjedd og stake ut veien 
videre. Det viktigste som vil skje for bibliotek, kulturskole og ungdomshus i kommende 
fireårsperiode, er samlokalisering. Alle avdelingene flytter til Ravinen kultur- og 
familiesenter, heretter Ravinen, i Fjerdingby sentrum. Det er derfor hensiktsmessig å 
samkjøre de tre tjenesteområdene inn i en felles strategi opp mot etableringen av Ravinen. 

 
 
  

Kultur er et helt samfunns 
identitet, det er ryggraden i 
et folk. 
 

Tor Åge Bringsværd 
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Kultur i sentrum 

Strategiens funksjon og forankring 
 

Strategiens oppbygning 
Strategi for kultur 2019-2023 er delt i fire deler. Den første delen har til hensikt å vise hvilke 
sammenhenger dokumentet inngår i. Andre del beskriver kulturtjenestenes 
samfunnsoppdrag. Tredje del beskriver hva vi har fått til i forrige fireårs periode og 
enhetens tre ambisjoner for kulturarbeid. Fjerde del beskriver strategiene og prioriteringene 
for neste periode. Strategien brukes som et styringsdokument for kulturtjenester mens 
handlinger og aktiviteter for å nå enhetens mål konkretiseres i enhetens virksomhetsplan.  
 

Arbeidet med strategien 
Strategi for kulturtjenestene er en rullering og samkjøring av de tre strategiplanene for 
bibliotek, ungdomshus og kulturskole. Strategiene er utviklet i tett samarbeid med 
tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledere i kulturenheten. Videre er rådgivere for skole og 
barnehage samt lederteamet i enhet for forebyggende helsetjenester intervjuet. Dette for å 
avklare om kulturstrategiene er dekkende for samarbeid og samhandling med deres 
tjenesteområder for perioden. 
 
Rælingen kulturråd som representerer de frivillige kulturorganisasjonene i kommunen, har 
vært konsultert i forholdet til å velge ambisjoner som også berører samarbeidet med de 
frivillige. 
 
Komitè for kultur og nærmijø har vært referansegruppe og bidratt i utarbeidelsen av 
strategiene for å sikre at ambisjonene om utvikling er i tråd med ønsket utvikling fra politisk 
ledelse.  
 

 
 
 
 

 
 

                        Fra Fjerdingbyfestivalen 2019 
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Kultur i sentrum 

 

Strategiens funksjon 
 
Strategidokumentet har som overordnet funksjon å bidra til langsiktighet i arbeidet med 
tjenesteutviklingen på kulturområdene i tråd med følgende styringsmål fra 
kommuneplanens samfunnsdel (Rælingen kommune, 2013).  
 

 

 
 

 
 
 
 

Kulturskolearbeid, «Vennskap» 
 

  

• Tverrfaglige og kunnskapsbaserte arbeidsformer som gir et effektivt 

folkehelsearbeid 

• Livsstil som gir god livskvalitet og styrker psykisk og fysisk helse 

• Innbyggere som deltar i samfunnsliv og har tilhørighetsfølelse 

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

• Oppvekstmiljø og levekår som gir mestring og trygghet 

• Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse 

• En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og 

felles mål 

• Et areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster og utvikling av områder med 

kvalitet 
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Kultur i sentrum 

Lokal forankring  
Strategidokumentet er forankret i kommunens handlingsprogram og sentralt for perioden er 
arbeidet med Ravinen. En av målsettingene med dokumentet er å styrke samarbeidet på 
tvers av enhetens avdelinger slik at man ikke lenger tenker avdelingene hver for seg, men 
at vi har et felles ansvar for å løse våre felles oppgaver.  
 
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha en 
kombinasjon av næringsliv, boliger og offentlig tjenestetilbud, gode møteplasser og 
grøntområder samt et godt aktivitets- og idrettstilbud. Det skal skape identitet og trivsel 
blant innbyggerne og tilrettelegge for befolkningsveksten.  
 

Kommunedelplan Fjerdingby – vår aktive møteplass (Rælingen kommune, 2009) danner 
det langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen. Den peker på at et nytt sentrum på 
Fjerdingby sett i sammenheng med en videreutvikling av Marikollen idrettsanlegg, vil være 
sentralt.  
 
Det skisseres et Fjerdingby sentrum hvor det etableres to nye bygg. Et bygg med matbutikk 
og lokaler til annen småhandel og et bygg som rommer Ravinen. Samtidig planlegges det 
utbygging av leiligheter på taket av de to nyetablerte byggene. Ravinen skal være en 
samlende arena og huse kommunale tjenester innen kultur og helse, blant annet bibliotek, 
kulturskole, ungdomshus og helsestasjon. Mellom de to nye byggene vil det bli et torg som 
skal bli en del av det levende sentrum.  
 
Det nye sentrumsområdet knyttes 
sammen med Marikollen idrettspark, 
Marikollhallen, nytt nærmiljøanlegg på 
Marikollen, samt en ny Fjerdingby skole 
med idrettshall. Kombinert med 
eksisterende offentlige bygg i området, 
som rådhuset og utbygging av et stort 
antall flere boliger, vil området 
videreutvikles til å bli en aktiv og attraktiv 
møteplass for nåværende og nye innbyggere. Det er derfor viktig å lykkes med utviklingen 
av Ravinen og tjenestene som skal tilbys der.  
 
 
 
 
 

  

«Sentrumsutviklingen skal bidra til å 
skape identitet og trivsel hos 
innbyggerne.» 
 

Rælingen kommunes handlingsprogram 2019-2022 

Fjerdingby sentrum med Ravinen på venstre hånd. Skisse fra mulighetsstudie – ikke faktisk utforming. 
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Kultur i sentrum 

Samfunnsoppdrag 
Kultur er et bredt felt og kunnskapsgrunnlaget er hentet fra flere områder, derav bibliotek,  
kulturskolen, ungdomshus og kulturfeltet generelt. Lovreguleringen på kulturfeltet varierer 
fra tydelig og klart, til mer uklart noe som gir rom for stor lokal handlingsfrihet. Nedenfor 
følger noen av de viktigste føringene som foreligger.  
 

Kulturtjenestenes samfunnsoppdrag 
Lov om offentlige styremakters ansvar for kulturverksemd, heretter Kulturlova, ble vedtatt i 
Stortinget i 2007. Loven slår fast at det er en offentlig oppgave å tilrettelegge for et bredt 
spekter av kulturvirksomhet, slik at alle får en reell mulighet til å delta i kulturaktiviteter, 
produsere, formidle, utøve og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Loven forutsetter at 
staten, fylkeskommunene og kommunene anerkjenner sitt ansvar på feltet, og sørger for å 
gi kulturell virksomhet gode og forutsigbare rammevilkår (Kulturlova, 2007). 
 
I Meld. St. 8 (2018 –2019) Kulturens kraft Kulturpolitikk for framtida pekes det på flere 
viktige satsinger i tiden framover. Hovedbudskapet i meldingen er at kunst og kultur er viktig 
da det gir grunnlag for å kunne ytre seg i samfunnet. Et rikt og variert kulturliv er en 
forutsetning for ytringfrihet og et fungerende demokrati.  
 
Norge har blitt et digitalt land hvor mange mennesker ikke lenger treffes fysisk. Kulturfeltet 
danner møteplasser hvor mennesker på tvers av alder, kulturell bakgrunn og interesser kan 
møtes. Kultur har en evne til å overkomme barrierer og motvirke boblekultur1.  

                                                
1 Boblekultur: En betegnelse på hvordan mennesker kan stenge seg inn i «bobler» med mennesker som 
mener og tror det samme som dem, både fysisk og digitalt. Det fører til en forsterkning av egen oppfattelse av 
verden og man blir mindre eksponert for andres meninger.  

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, Kulturlova  
 

§ 1.Føremål 
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for  
eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva  
eit mangfald av kulturuttrykk. 

 
§ 2.Definisjonar 
Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å 

a. skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, 
b. verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, 
c. delta i kulturaktivitet, 
d. utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. 

  
§ 4.Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 
Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og 
andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 
kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova, 2007).  
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Kultur i sentrum 

Kultur gir samfunnet møter mellom enkeltmennesker, noe som øker toleranse, skaper 
refleksjon og gir insikt om andres verdier.   
 

 

Nasjonale føringer for kulturskole  
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i §13-6 i Lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa, heretter Opplæringslova, der kommunene forpliktes til å kunne 
tilby innbyggerne sine et kulturskoletilbud organisert i tilknytning til skoleverket eller 
kulturlivet ellers (Opplæringslova, 1998). Videre er kulturskolens oppdrag om samarbeid 
med skoleverket også knyttet til grunnskolens målsettinger i Opplæringsloven §1-1 om 
skaperglede, engasjemnet og utforskertrang. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i 
FNs barnekonvensjon2. 

 
Kulturutredningen 2014 fremhever at kulturskolene er blant de viktigste 
ytringskulturarenaer, og et av kulturpolitikkens viktigste verktøy i arbeidet med å styrke 
kulturens egenverdi og samfunnsvirkninger. Kulturskolen skal både rekruttere utøvere og 
publikummere i tillegg til å være en viktig arbeidsplass for profesjonelle kunstnere. 
Kulturskolen skal være et lokalt kulturpedagogisk ressurssenter, og har en viktig rolle i 
samarbeid med skoler og barnehager, samt kulturlivet for øvrig. Andre enheter innenfor og 
utenfor kommuneorganisasjonen er også viktige samarbeidspartnere for kulturskolen for å 
kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte (NOU 2013:4, 2013).  
 

Rælingen kulturskoles lokale fagplaner bygger på «Rammeplan for kulturskolen- Mangfold 
og Fordypning»3 som er initiert, utarbeidet og utgitt av Norsk kulturskoleråd4 i 2016. 
Rammeplanen vil være veiledende i Rælingen kulturskoles videre arbeid, og legger opp til 
en styrking av skoleslagets egenverdi, god kvalitetsutvikling, tydeliggjør fagområder/emner, 
viser kompleksitet og bredde i fagområdene.  
 

 

Nasjonale føringer for bibliotek og ungdomshus 
Bibliotekets samfunnsoppdrag finnes i skjæringspunktet mellom kulturpolitikk, 
utdannelsespolitikk og en politikk for å styrke demokratiet. Biblioteklovens formålsparagraf 
sier: 

 
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og 
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal 
gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem (Folkebiblioteksloven 
1986). 

 
St. melding 23 (2008-2009) sier at bibliotekets verdigrunnlag bygger på tanken om at 
kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle. Det gjelder uavhengig av 
økonomiske, sosiale, fysiske eller geografiske forskjeller. Bibliotek skal gi hvert menneske 
                                                
2 FNs barnekonvensjon artikke 30 og 31:  
https://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/ 
3 https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen  
4 Norsk kulturskoleråd er en medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier 

og driver kulturskoler.  
 

https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen
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Kultur i sentrum 

muligheten til læring og personlig utvikling gjennom hele livet. Bibliotek forvalter og 
tilgjengeliggjør deler av fysiske og digitale kunnskaps- og informasjonsressursene i 
samfunnet på vegne av fellesskapet (Kultur- og kyrkjedepartementet, 2009).  
 
Folkebibliotek er viktige, selvstendige kulturarenaer og gir uttrykk for grunnleggende 
fellesverdier. Bibliotek er sentrale formidlere av språklige og litterærere uttryksformer i 
dagens samfunn. De har også en nøkkelrolle når det gjelder arbeide med å styrke 
leseopplæring i kommunene, og skal samarbeide med og være ressurser for instanser som 
jobber med dette, blant annet grunnskolen. Bibliotek skal være en pådriver for demokratisk 
tankegang og legge til rette for ytringsfrihet for å skape en helhetlig forståelse av et 
samfunns mangfold. Biblioteket skal øke digital kompetanse ved å gi tilgang til digitale 
virkemidler og tilby opplæring innenfor dette. Biblioteket skal være en fysisk møteplass og 
kulturarena som tar vare på kulturelt- og demokratisk mangfold. Bibliotekarene har som 
oppgave å møte mennesker der de er i livet og legge til rette for faktorere som styrker 
demokratiet, ytringsfrihet, integrering, inkludering og livskvalitet (Kultur- og 
kyrkjedepartementet, 2009).  
 
Arbeidet med fritidsklubber og ungdomshus er ikke lovregulert, men det er vanlig i de fleste 
kommuner å ha et tilbud innen dette feltet. Nordlandsforsknings rapport om fritidsklubber og 
ungdomshus (Gertsen og Olsen, 2011) viser at det er stor variasjon i ressursbruk og kvalitet 
i de forskjellige kommuner. Fritidsklubber og ungdomshus er ofte nevnt i 
stortingsproposisjoner o.l. angående temaer som mobbing, kriminalitetsforebygging, 
integrering og innsats mot fattigdom 
 
I Rælingen kommune er Aamodt ungdomshus organisert under Kultur- og fritidsenheten, 
mens Sandbekken ungdomsklubb er organisert under Sandbekken ungdomsskole. Dette 
strategidokumentet vil kun omhandle ungdomstilbudet som er underlagt kultur- og 
fritidsenheten. Det finnes ingen nasjonale lover for ungdomshus, noe som gir stort lokalt 
handlingsrom.  
 
Det legges noen føringer for feltet i kulturutredningen fra 2014 som sier at fritidsklubber 
tradisjonelt sett har vært begrunnet med at det er rus- og kriminalitetsforebyggende. 
Utredningen anser denne grunnen for viktig men sier vider at fritidsklubber har en 
kulturpolitisk forankring. Fritidsklubber finnes i skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og 
kulturpolitikk for de er gode arenaer for ungdomskultur og ungdomsuttrykk. Fritidsklubber er 
viktige fordi de gir fysiske møteplasser for ungdommer, utjevner forskjeller og gir 
ungdommer lokal tilhørighet. De er et trygt og inkludende sted å være for ungdommer 
uavhengig av etnisk bakgrunn eller familiens inntekt og en god vei inn i lokalsamfunnets 
kulturliv (NOU 2013:4, 2013).  
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Kultur i sentrum 

Status og ambisjoner 
Ambisjoner og strategiske prioriteringer for videre kulturarbeid baseres på enhetens status 
og kjente utfordringer.  
 

Status 
I 2015 ble det utarbeidet tre separate strategier, i dette avsnittet gjennomgås disse. Under 
planperioden er bibliotek og ungdomshus organisert sammen til en avdeling og behandles 
derfor sammen videre.  
 
 
 
 

 
          Dansere fra Rælingen kulturskole 

 
 
 

Kulturskole 
Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 har tre temaområder: 

• Det ordinære undervisningsprogram: Kulturskoleplass til alle som ønsker det, 

organisering for økt tilpasning av tjenestetilbudet og mangfold 

• Kulturskolen som lokalt ressurssenter: Omhandler samarbeid mot lag/foreninger, 

skoler/barnehager og kulturskole for god folkehelse og trivsel.  

• Gode rammefaktorer: Undervisnings- og læringskvalitet, struktur, planer og egnede 

undervisningslokaler  

 
Kulturskolen ønsker tilby kulturskoleplass til alle som ønsker det, og har jobbet aktivt for å 
nå dette målet. «Kulturskoletimen» er et gratis til alle elever på 2. trinn som ønsker det. 
Kulturskolen har i dag 505 elever fordelt på 623 elevplasser og det er 99 elever på 
venteliste. Skolekorpset ønsker utvidede ressurser fra kulturskolen på undervisning på 
fløyte, obo og slagverk. Det er krever en større innsats for å kunne gi kulturskoleplass til 
alle som ønsker det. I perioden er kulturskolens tilbud blitt inndelt i bredde-, kjerne- og 
fordypningstilbud for å gi tilbudene en tydeligere profil for brukerne. Tilbud til elever i sfo-tid 
(dans og kor) er utvidet i inneværende periode.  
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Kultur i sentrum 

Kulturskolen er et lokalt ressurssenter i stadig utvikling, og søker samhandling med 
lag/foreninger, skole og barnehage, internt i kulturenheten og mot andre enheter i 
kommunen. I perioden har det vært gjennomført flere prosjekter på tvers av avdeling og 
enhet. Kulturskolen bidrar i Rælingen kulturråd sitt arbeid men også mot andre  frivillige 
lag/foreninger i kommunen, derav et nært samarbeid med Rælingen skolekorps.  
Ansvaret for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken er plassert hos 
kulturskolen. I alle disse samarbeidsarenaene skal kulturskolen representere kompetanse, 
kvalitet og kontinuitet.  
 
I perioden har kulturskolen og Rælingen skolekorps formalisert sitt samarbeid gjennom 
samarbeidsavtale, kulturskolen har etablert et lærende nettverk for musikklærere i 
grunnskolen, og brukere hos flykning- og integreringstjenesten har mottatt 
musikkundervisning. Ny prosjekter på tvers er igangsatt, for eksempel «Aktive meg» 
 
Det foreligger nå lokale fagplaner i alIe kulturskolens fag. Arbeidet har bidratt til pedagogisk 
refleksjon og diskusjon, til bevisstgjøring rundt innhold og retning i personalgruppa. 
Pedagogisk utvikling har kontinuerlig fokus, og alle personalmøter avsluttes med 
lærerforum hvor deling og fag er på agendaen. Det er stadig fokus på 
arrangementsutvilkling, og kulturskolen kan vise til en dobling av konserter og 
arrangementer.  
 
Kulturskolen favner flere kulturuttrykk og mange lærere. Foresatte som har barn som deltar 
på flere tilbud, skal gjenkjenne informasjonsrutiner og forreldresamarbeid som 
semesterplan, foreldresamtale og semesterbrev ved semesterslutt. I perioden har dette blitt 
iverksatt. Kjernetilbudet er i perioden 2015-2019 utvidet innen dans, ellers er det få 
endringer. Det ser ut til at kulturskolen har nådd en grense for utvidelse av dansetilbud, da 
det ikke er ledige, egnede lokaler tilgjengelig på ettermiddagstid.   
 
Fordypningstilbud er et satsningsområde videre. Dansere tilbys en klasse i fordypning. 
Innen drama, musikk og visuell kunst har vi ingen fordypningstilbud for ekstra ivrige elever. 
Prosjektet «Ung Musikk» fra Akershus fylkeskommune er en ny, regional satsning i 
fordypning innen musikk. Det er ønskelig at Rælingen kulturskole får ta del i prosjektet. 
Dette vil gi våre musikkelever en etterlengtet mulighet til fordypning og utvikling utover det 
kulturskolen klarer å tilby i dag innefor eksisterende rammer.  
 
Utbygging av Ravinen vil gi nye muligheter for samhandling og utvikling. Kulturskolen vil få 
et styrket læringsmiljø der tverrfaglige samarbeid lettere vil kunne iverksettes. Med 
samlokalisering etableres det et større fagmiljø noe som vil bidra til sterkere faglig utvikling 
og økt aktivitetsnivå. Samlokaliseringen i Ravinen vil gi enda bedre muligheter til å møte de 
frivilliges ønsker og behov. I kommende periode er det viktig å finne gode løsninger for 
samarbeid, sambruk og kompetansedeling i den nye arenaen. Kulturskolen/ kommunen vil 
sikre kontinuitet i dette arbeidet. 
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Kultur i sentrum 

Bibliotek og ungdomshus 
I 2017 ble det vedtatt at bibliotek og ungdomshus skulle slås sammen til en avdeling under 
biblioteksjefen. Avdelingen skal utvikle et mer helhetlig tilbud til ungdom, og har stort fokus 
på å skape gode tjenester for denne gruppen.  
 
Strategi for Rælingen bibliotek 2015-2022 har fem temaområder: 

• Rælingen bibliotek som kombinasjonsbibliotek: For å sikre godt samarbeid med 

Rælingen videregående skole og god utnyttelse av bibliotekets ressurser.  

• Biblioteket som kunnskaps- og læringsarena: For å knytte til seg flere barn og unge, 

lære dem aktivt å bruke biblioteket, og danne gode vaner for videre læring. Samt være 

en ressurs for alle som søker kompetanse innenfor feltet lesing.  

• Biblioteket som møteplass og sosial arena: For å være en uavhengig møteplass hvor 

kommunens innbyggere kan møtes på tvers av aldre og sosial bakgrunn. Samt være en 

arena for demokrati og ytringfrihet i lokal sammenheng.   

• Biblioteket som litteraturformidler og kulturaktør: For å sikre at biblioteket blir en lokal 

arena for litteratur og kultur gjennom forskjellige typer arrangementer og aktiviteter.  

• Biblioteket som digitalt ressurssenter: For å sikre innbyggerne lik tilgang til digitale 

ressurser, motvirke digitale skiller og drive opplæring innenfor ny tilgjengelig teknologi.  

 
Biblioteket har i strategiperioden jobbet aktivt med å løfte blikket, være et ressurssenter for 
leserelaterte aktiviteter og tilby utadrettede tjenester, spesielt til skoler og barnehager. 
Biblioteket inngikk i 2016 en samarbeidsavtale med grunnskolen i kommunen. Målsettingen 
for samarbeidet er at alle barn i Rælingen skal bli kjent med og kunne bruke 
folkebiblioteket. Samarbeidet skal sørge for en best mulig utnyttelse av kommunens 
bibliotekressurser. Folkebiblioteket og skolene skal sammen stimulere elevene til 
leseutvikling og leseglede.  
 
Biblioteket inngikk i 2017 en samarbeidsavtale med Rælingen videregående skole om felles 
drift av samlokalisert bibliotek. Biblioteket har vært samlokalisert siden oppstart, men det 
var behov for en ny samarbeidsavtale da den gamle fra 1987 ikke reflekterte dagens behov. 
Formålet med avtalen er å sikre et samarbeid som gir best mulig bibliotektjenester til 
innbyggerne i Rælingen kommune, elever og ansatte ved Rælingen videregående skole i 
felles biblioteklokaler. Avtalen skal sikre at samarbeidet ivaretar folkebibliotekets og 
skolebibliotekets forpliktelser i henhold til folkebibliotekloven og opplæringsloven. 
 
Biblioteket har i tråd med forskriftene i bibliotekloven og mål i strategiplanene etablert seg 
som en møteplass i kommunen. Det har vært fokus på bibliotekets arealer som et godt sted 
å oppholde seg, og på bredde i arrangementene som tilbys. Biblioteket er kjent som et trygt 
sted for barn å oppholde seg, gjøre lekser og spille etter skoletid. Samtidig har biblioteket 
som kulturaktør gjennomført flere spennende foredrag og bokbad med kjente forfattere og 
har etablert et kjent tilbud til barnefamilier gjennom Barnerekka annenhver helg. Det har 
vært fokus på tilbud som favner mangfoldet i kommunen.  
  
Biblioteket har aktivt søkt samarbeid med grunnskolene i kommunen og har gjennomført 
flere prosjekter hvor målet er å øke elevenes leselyst og leseglede. Klassesettutlån er 
etablert i samarbeid med ungdomsskolene. Biblioteket har gjennomført fagsamling med 
fokus på høytlesing. Det har vært gjennomført et prosjekt hvor de eldste barna i 
barnehagene og elever på første trinn samles til lesestunder for en mykere overgang fra 
barnehage til skole. Det er gjennomført et barnebokbadprosjekt på femte trinn i samarbeid 
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med DKS og dette prosjektet blir videreført. Antall besøk til skoler og antall skolebesøk til 
biblioteket har økt.  
  
Bibliotekets tjenester er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av dem. En 
del av disse tjenestene er digitale, som lån av ebøker, digital tilgang til aviser og tidsskrifter 
med PressReader appen og strømmetjenester for norske filmer via filmbib.no. I samarbeid 
med kulturskolen og enhet familie og helse har et tilbud for de yngste i kommunen, Aktive 
meg, blitt utprøvd og videreført. Biblioteket har tatt i bruk sosiale medier som Facebook og 
Instagram både til markedsføring til formidling av litteratur. 
 
Biblioteket har et mål om å kunne tilby et fast tilbud om digital veiledning da det er et 
økende antall innbyggere som har utfordringer innenfor det digitale. Tilbudet til innbyggere 
med innvandringsbakgrunn er også ett av områdene som biblioteket dessverre ikke har hatt 
ressurser til å ivareta godt nok i denne perioden.  
 
Biblioteket har begrensede personalressurser og mye av aktiviteten blir til på bakgrunn av 
samarbeid og søknader om midler. Videre økning i aktivitet er avhengig av at vedtatt 
opptrappingsplan for biblioteket gjennomføres som planlagt og personalressursene økes.  
 
 
 

 
Barnas Bokbad med Lars Joachim Grimstad,  mars 2019 

 
 

  
Strategi for Aamodt ungdomshus 2015-2022 har fem satsningsområder: 

• Aamodt ungdomshus som møtested og sosial arena: For å sikre et levende 

ungdomsmiljø med bred oppslutning og varierte aktiviteter. 

• Aamodt ungdomshus som tilrettelegger for aktiviteter og produsent av 

ungdomskultur: For å fremmer ungdomskultur og bidrar til ungdommers kreativitet og 

engasjement i lokalmiljøet og i samfunnsspørsmål. 

• Aamodt ungdomshus som ressurssenter for ungdom: For å sikre at ungdomshuset 

er aktraktivt for ungdommer som vil gjennomføre aktiviteter, og er en 

samarbeidspartner for voksne som bidrar til ungdomsmiljøet i Rælingen. 

 
Ungdomshuset har i gjeldende periode arbeidet for å øke sin tilgjengelighet blant ungdom. 
Tradisjonelt sett har ungdomshuset vært åpen rett etter skolen, stengt i «middagstiden» for 
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deretter å åpne på kvelden igjen. Nåværende ungdom har et større behov for et sted å 
være rett etter skolen. Ungdomshuset har nå åpent fra skoleslutt, hele ettermiddagen, og 
stenger litt tidligere på kvelden. Det er også åpent en fredag i måneden og da har ansatte i 
samarbeid med ungdommen gjennomført en planlagt aktivitet. Ungdommer er med på å 
arrangere fredagskvelder med program/tema en gang i måneden. 
 
Ungdomshuset har arrangert film- og band workshops, kokkekurs, startet 
matlagingsgruppe. Egne bandkonserter og som innslag ved andre arrangementer. 
Kompetanseøkning blant ansatte via seminarer og planleggingsdag. Når det gjelder 
mangfoldet i tilbud har ungdomshuset startet opp og videreført nye matprosjekter, store 
fester i forbindelse med kulturuke, Halloween og juleferie. Et tilbud om digital lydinnspilling 
er igangsatt. Hiphop workshop og studio-opplæring er gjennomført.  
 
Ungdomshuset og biblioteket har som nylig sammenslått avdeling samarbeidet om flere 
aktiviteter og arrangementer hvor de trekker på flere faggrupper for å utvikle nye tilbud. 
Dette er under utvikling og vil fortsette i perioden fremover. Ungdomshusets muligheter er 
begrenset da det kun har 1.64 årsverk fordelt på fire ansatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bandworkshop på ungdomshuset  
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Ambisjoner 
Kulturenhetens ambisjoner for neste planperiode er: 

 
1. Mangfold i tilbudene 

2. Kvalitet i kulturtjenestene for å stimulere til 

opplevelse, deltagelse og utvikling 

3. Kulturtilbud som skaper tilhørighet til 

lokalsamfunnet 

 
 
 
 

Mangfold i tilbudene 

Kommunens ambisjon om å ha mangfold i tilbudene krever innsats på flere områder. 
Kommunen må ha lokaler tilpasset kulturaktivitet, være en pådriver for å skape gode egne 
tilbud og legge til rette for at nye kulturtilbud kan finne sin plass i Rælingen.  

Å ha lokaler som er tilpasset kulturaktivitetene er viktig for at innbyggerne kan jobbe aktivt 
med den kulturaktiviteten de oppsøker bygget for. Er lokalene tilrettelagt for en aktivitet de 
ønsker å utføre, vil lokalene oppleves som et godt sted å være. Innbyggerne vil trolig velge 
å gjennomføre flere aktiviteter i Ravinen. De kommunale kulturlokalene i Fjerdingby 
sentrum skal ha plass til både brede og smale tilbud.  

Å ha gode kommunale kulturtilbud er en selvfølge, men det krever likevel gode rutiner for 
planlegging, gjennomføring og evaluering i tillegg til utviklingsarbeid når nye behov og 
kommunale tilbud skal utarbeides. 

For at nye ikke-kommunale tilbud skal kunne vokse fram kan kommunen til en viss grad 
bidra. Ett viktig hensyn, er å tilgjengeliggjøre de kommunale lokalene slik at andre enn 
primærtjenestene kan benytte disse lokalene. I tillegg er det viktig med gode systemer for 
utleie og gi god informasjon til innbyggerne om hva som finnes og hvordan man kan leie 
kommunens lokaler.  

Rælingens befolkning vokser med om lag 2% årlig og ligger dermed over 
Akershusgjennomsnittet.5 Innvandrerandelen i kommunen utgjør ca  ¼ av befolkningen.   

Det er flere faktorer som trykker på for å få egnede lokaler til kulturaktiviteter. Eksisterende 
kulturtilbud trenger lokaler som er tilpasset aktiviteten. Dette gjelder spesielt kulturskole 
som i dag benytter skolelokaler. For bibliotek og ungdomshus handler utfordringene om 
beliggenhet, størrelse og utforming av lokaler.  

Behovet for aktivitet øker når befolkningen øker. Det forventes både økt aktivitet på 
eksisterende tilbud, men også opprettelse av nye tilbud. Kommunens rolle er å legge til 
rette for ny og utvidet aktivitet.  

 

 

 

 

                                                
5 Handlingsprogram 2019-2022 

Kvalitet i kulturtilbudene 
handler både om at 
innholdet i tjenestene 
holder et faglig høyt 
profesjonsnivå og at de 
fysiske lokalene skal 
være  tilrettelagt etter 
dagens standard for 
kulturaktivitet. 
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Kvalitet i kulturtjenestene   

Arbeidet med kvalitet i kulturtjenestene for å stimmulere til opplevelse, deltagelse og 
utvikling få en ny dimensjon når Ravinen står ferdig. Vi skal ikke lenger bare sørge for god 
kvalitet i egne tilbud og i egne lokaler, men legge til rette for at innbyggerne våre selv kan ta 
ansvar og bidra til gode aktiviteter i vårt nye sentrumsbygg. På denne måten vil Ravinen 
føre kulturtjenestene over i neste fase av kommunal tjenestetilbud for innbyggerne våre. I 
kommunal sammenheng forklares dette steget gjerne som kommune 3.0 - hvor brukeren 
ikke er en kunde, men en innbygger som ønsker å bidra.  

Kommune 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn der: «Alle har ressurser som de 
ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. Og de 
kommunalt ansatte bidrar til å finne disse ressursene, og bringe mennesker sammen der de 
kan støtte og hjelpe hverandre» (Norsk kommunaltekningsk forening 2014).  

 

Kommunens utvikling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitet i de kommunale kulturtjenestene handler derfor om tilrettelegging av de fysiske 
lokalene for flerbruk og å ha fokus på positiv utvikling av tjenesteleveransen fra de ansatte. 
Lokaler skal være tilpasset aktiviteten. Slik skal innbyggerne få mulighet å oppleve og delta. 
Like viktig som det fysiske rom, skal kommunens kulturtjenester kjennetegnes av god 
kvalitet på materiell og faglige innhold. Ambisjonen om kvalitet utfordrer kulturtjenestene på 
å legge til rette for aktivitet og å skape varierte tilbud for både bredde og fordypning 
 
 
 

Kulturtilbud som skaper tilhørighet til lokalsamfunnet 
Kommunen trenger fysiske møteplasser hvor mennesker kan møtes på tvers av bakgrunn, 
tro, sosial status og interesser. Det er viktig for mennesker å se og snakke med noen som 
er anderles enn seg selv for å skape respekt og forståelse. Kulturtilbudet skal reflektere 
kommunens kjernverdier og være en forkjemper for demokrati og åpenhet. Trygg oppvekst 
og mestring hele livet er en del av den kommunale satsningen mot barn og unge. Trygge 
møteplasser er en viktig faktor inn i dette arbeidet. I Ravinen får kulturenheten mulighet til å 
jobbe tettere med enhet familie- og helse for å videreutvikle Rælingen som en trygg 
oppvekstkommune.  
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For kulturtilbudet i Rælingen vil det nye sentrumsbygget realisere et etterlengtet 
samlingspunkt for kulturutøvelse og kulturopplevelse i Rælingen. Her vil man både kunne 
øke aktivitetsnivået og jobbe med kulturuttrykk på et nytt nivå når lokalene er tilrettelagt for 
kulturutøvelse og kulturopplevelser.  
 
Kommunens prioritering og satsing på kultur som en aksellerator for å samle kommunen i 
nye Fjerdingby sentrum viser blant annet betydningen kultur har for enkeltmennesket og 
verdien av å kunne tilby et sted der innbygerne kan bidra for å skape en god og meningsfull 
fritid.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra «Jonas i jungelen», 2018 
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Strategier og prioriteringer 
De strategiske prioriteringene for de neste fire årene er basert på sentrale og lokale 
føringer, status på kulturlivet i dag samt ambisjoner om utvikling av nye lokaler. Til hver av 
de tre strategiene er det utarbeidet strategielementer. 
 
Prioriteringene omfatter tre strategier: 

• Kultur for alle – alltid 

• Kvalitet i kultur 

• Kultur i sentrum 

Strategiene skal hver for seg og sammen gi kraft og kontinuitet til utviklingsarbeidet videre. 
De skal de bidra til langsiktighet, fellesskap og fokus i avdelingenes videre arbeid med 
kvalitetsutvikling i tjenestene. Strategienes kjennetegn angir retning i det konkrete arbeidet 
med strategiene. De vil være grunnlag for årlige prioriteringer i handlingsprogrammet og i 
detaljert planlegging av enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid i perioden.  
 
Oppfølging av strategiene 
Kultur i sentrum 2019-2023 vil være styrende for innsats og prioriteringer i kommende 
periode. Strategien vil systematisk følges opp av enheten gjennom tiltak i 
handlingsprogrammet knyttet til strategiene. Videre konkretisering og planlegging gjøres 
gjennom årlig virksomhetsplan.  
 
 
 

Strategi 1: Kultur for alle – alltid  

 
 
«Kultur for alle – alltid» gjenspeiler enhetens ambisjon om å kunne tilby innbyggerne et 
mangfold av kulturtjenester som gir alle en mulighet til deltakelse. Dette kan være gjennom 
enkle og brukervennlige digitale tjenester, tilgjengelighet og meråpent bibliotek og 
kulturlokaler. Det skal være tilbud som treffer både de brede og de smale kunstuttrykkene.  

I handlingsprogrammet leser vi: God folkehelse i befolkningen skal ivaretas 
gjennom å fremme helse og hindre sykdom, skade eller sosiale problemer.  
 
Et menneske som er aktivt, møter andre mennesker og bidrar til samfunnet har en 
bedre livskvalitet. Både fysisk og psykisk helse styrkes av å kunne delta på 
kulturtilbud. Det er derfor en klar sammenheng mellom et tilgjengelig og variert 
kulturtilbud og god folkehelse. 
 
I handlingsprogrammet finner vi styringsmålene:  

• Livsstil som gir god livskvalitet og styrker psykisk og fysisk helse  

• Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet  
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Rom for deltagelse gis også ved å kunne tilby en fysisk møteplass for kommunens 
innbyggere. Ravinen skal være et samlingssted for kulturlivet både for det organiserte- og 
uorganiserte. Dette gjenspeiler fokuset på god folkehelse i kommunens handlingsprogram. 
 
I stortingsmeldingen «Kulturens kraft- kulturpolitikk for framtida» leser vi i kap.1 at 
«Kulturlivet skal vere relevant og representativt for heile befolkninga og medverke til at 
enkeltmenneska får fridom og høve til å uttrykkje seg» (Meld. St. 8 (2018 –2019). Egnede 
lokaler og møteplasser, både for de brede og smale kulturuttrykk er en viktig faktor for å 
lykkes med dette. 
 
Det organiserte, frivillige kulturlivet skal tilbys en plass i Ravinen, og bidra til å gi et tilbud til 
enda flere innen flere ulike kulturuttrykk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
utgitt et inspirasjonshefte for å belyse viktigheten av samarbeid mellom frivillighet og 
kommune. I del 1 nevnes «Frivilligheten er en enorm ressurs med en selvstendig rolle i 
samfunnet vårt. Et tett, likeverdig og helhetlig samspill mellom det offentlige og frivilligheten 
er avgjørende for å skape det gode samfunn» (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2015).  Videre skal strategien Kultur for alle - alltid også 
favne de uorganiserte, åpne arrangementer og aktiviteter på biblioteket eller gjennom 
benyttelse av de meråpne tilbudene på bibliotek og kulturskole. 
 

Strategielementer 
 

• Fokus på tilgjengelige tjenester ved utformingen av nye Ravinen slik at bygget 
fungerer godt som meråpent  

• Videreutvikle digitale tjenester slik at de alltid er tilgjengelige 

• Videreutvikle kulturtjenestene som tilbys slik at de favne et bredt mangfold og 
aldersspekter av innbyggere i kommunen 

• Legge til rette for samarbeid for å utvikle et godt og bredt tilbud 

• Legge til rette for uorganiserte aktiviteter 

• Videreutvikle det tette samarbeidet med lag og foreninger  
 
 
 

Strategi 2: Kvalitet i kultur 

 

I handlingsprogrammet leser vi: Trygt og sikkert lokalsamfunn skal ivaretas gjennom 
beredskapsarbeid og skadeforebygging, samt å sikre at innbyggerne får de tjenestene de 
har krav på med god kvalitet. Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser skal ivaretas 
gjennom å tilpasse tjenestene til befolkningsutviklingen, med god ressursutnyttelse. 
 
Innbyggerne i kommunen er forskjellig og har forskjellig behov. Best mulig kvalitet for 
brukerne går både på den fysiske arenaen og på innholdet i tjenester. Samarbeid innenfor 
egen enhet og med andre enheter vil øke kvaliteten på tjenestene som tilbys. Samtidig er 
utvikling av egne fagressurser viktig for å kunne tilby kvalitet.  
 
I handlingsprogrammet finner vi styringsmålene:  

• Et areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster og utvikling av områder med 
kvalitet.  

• Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse. 
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Tradisjonelt har kvalitetsbegrepet innenfor kultur ofte handlet om håndverksmessig 
skikkelighet og materialbeherskelse. Kulturrådet (2018) sier at for å bedømme kvaliteten er 
det tradisjon for å ta med ord som er med på å gradere kvaliteten - «mindre god, god, svært 
god» noe som forutsetter at det finnes en graderingsskala av kvalitet. Opplevd kvalitet i 
kultur omtales med uklare og udefinerte begreper. Vurderingene er ofte subjektive og dette 
er det behov for å konkretisere.  
 
Den korteste subjektive definisjonen av kvalitet i kultur er leveranse delt på forventning, 
hvor brøken er større en 1. Utfordringen med denne definisjonen er at forventningen er 
subjektiv og svært varierende fra innbygger til innbygger. Skal man legge denne 
definisjonen til grunn, så er det viktig å jobbe med innbyggernes forventninger slik at de blir 
mer enhetlige. Innbyggerne skal vite hva de kan forvente og det offentlige tjenestetilbudet 
skal innfri forventningene.  
 
Kvalitet for kulturenheten handler om at de ansatte er faglig oppdatert, at lokaler og 
rammefaktorer er tilpasset aktivitetene og at tilbudene er tilrettelagt for brukerne.  
 
 

Strategielementer 
• Utarbeide tydelige retningslinjer for bruk av kulturlokaler 

• Tilrettelegge for at Ravinen skal være et brukervennlig hus, der bruker kan være 

mest mulig selvhjulpen 

• Utvikle gode informasjonskanaler som skal sørge for at informasjon er lett tilgjengelig 

både på nett og i bygget  

• Undersøke og implementere digitale løsninger for å hjelpe innbyggerne med å finne 

frem og bruke bygget. 

• Videreføre arbeidet med kompetanseheving og ha gode rekrutteringsprosesser slik 

at ansatte har god og relevant fagkompetanse  

• Legge til rette for at kulturenhetens ansatte representerer faglighet, profesjonalitet og 

kontinuitet i møte med frivillig kulturliv 

• Tilrettelegge for innovasjonsarbeid for å sikre kommunens innbyggere gode tjenester 

• Sikre at utformingen av lokalene er hensiktsmessig for det varierte kulturtilbudet 

Ravinen representerer 

• Sikre at utstyr til kulturutøvelse er moderne og fremtidsrettet 

• Tilrettelegging av kulturarealer slik at de fungerer som gode uformelle møteplasser 
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Strategi 3: Kultur i sentrum  

 

 
Kulturloven fra 2007 peker på sentrale begreper for vår felles forståelse av hva kultur er og 
hva vi i Norge legger i kulturaktivitet. Kommunen pålegges en tilretteleggerrolle og 
viktigheten av at den enkelte innbygger skal kunne erfare, delta og bidra i skaperprosessen 
for å oppleve kultur står sentralt i loven. Kulturutøvelse er altså ikke begrenset til noe de 
profesjonelle gjør for deg – du må delta selv.  
 
Kulturutredningen fra 2014 fokuserer på betydningen av egenaktivitet for kulturopplevelse 
og går et skritt videre ved å legge til begrepet ytringskultur. 
 
«Ytringskultur viser til kunstnerisk virksomhet og kulturarvvirksomhet og kommunikasjon og 
sosial samhandling som knytter seg til dette. Et definerende kjennetegn ved disse 
virksomhetene er at de har et ekspressivt grunnformål» (NOU 2013:4, 2013, s.65). 
 
Begrepet ytringskultur overlapper langt på vei det man i andre sammenhenger kaller det 
«offentlige rom» eller «offentligheten». I samfunnsvitenskapelige framstillinger av 
offentlighetens rolle i moderne samfunn, framgår det at den kan forstås både som en 
meningsutvekslings- og meningsdannelsesprosess. Den kan være et sted eller en arena for 
meningsutveksling hvor en interaktiv utveksling av ideer, verdier og følelser mellom 
mennesker som utspiller seg.  
 
Dobbeltbetydningen av strategien «Kultur i sentrum» gjenspeiler viktigheten av 
plasseringen av det fysiske bygget Ravinen i nye Fjerdingby sentrum og i tillegg viktigheten 
av kultur som akselerator for folkehelsen, tilhørighet og et stimulerende aktivitetstilbud for 
innbyggerne våre. 
 

  

I handlingsprogrammet leser vi: God folkehelse i befolkningen skal ivaretas gjennom å 
fremme helse og hindre sykdom, skade eller sosiale problemer. Langsiktig forvaltning av 
kommunens ressurser skal ivaretas gjennom å tilpasse tjenestene til 
befolkningsutviklingen, med god ressursutnyttelse. 
 
Et godt lokalsamfunn er viktig for mennesker. Det gir en tilknytning, skaper trygghet og 
mulighet til å engasjere seg. Innbyggerne i Rælingen kommune trenger uformelle 
møteplasser hvor de kan møtes og dyrke egne interesser samtidig som de treffer andre 
og blir mottagelig for andre impulser.  
 
Kultur har en egenverdi og en egenskap til å hjelpe mennesker å løfte blikket. En vil være 
deltagende innen kultur uavhengig om man er utøver eller publikum. Kultur i sentrum viser 
både til et økt fokus på kultur og Ravinen i Fjerdingby sentrum.  
 
I handlingsprogrammet finner vi styringsmålene:  

• Innbyggere som deltar i samfunnsliv og har lokalt tilhørighet. 

• Oppvekstmiljø og levekår som gir mestring og trygghet. 

• En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og 
felles mål.  
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Strategielementer 
• Kultur skal være et viktig virkemiddel i utviklingen av Fjerdingby sentrum for å 

realisere kommunens visjon om en aktiv møteplass 

• Utvikle Ravinen som folkets aktivitetshus for både organisert og uorganisert aktivitet, 
et sted å samles og et sted for nye impulser 

• Utvikle Ravinen som en nøytral arena hvor innbyggernes evner til selvrefleksjon, 
utforsking av egne følelser og kreative evner stimuleres 

• Samlokalisering av kommunale tjenester i Ravinen skal stimulere til innovative 
løsninger og nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av enheter, med frivillige og 
uorganiserte innbyggere 

• Undersøke om samlokalisering med enhet familie- og helse har en positiv 
clustereffekt med økt fokus på fag og nye tjenester på tvers av fagmiljøene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    «Man on the moon», kulturskolearbeid 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: 
postmottak@ralingen.kommune.no 
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