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Innledning  
Alle norske kommuner skal i følge opplæringsloven ha et kulturskoletilbud, men hvordan dette 

tilbudet skal utformes sier loven lite om. Den eneste føringen loven gir er at kulturskolen skal være 

tilknyttet skoleverket og kulturlivet. Kulturskoletilbudet varierer fra kommune til kommune, blant 

annet hva gjelder antall elever og fag, organisering, nivå på elevkontingent og lengde på ventelister. 

Så hva er en kulturskole? Det kan være flere svar på dette spørsmålet. Denne temaplanen vil gi svar 

på hva Asker kulturskole skal være. 

Norsk kulturskoleråd har utarbeidet ny rammeplan for kulturskolene kalt «Fra mangfold til 

fordypning» som ble ferdigstilt i september 2016. Siden den forrige rammeplanen «På vei til 

mangfold» ble utarbeidet i 2003, har kulturskolenes innhold utviklet seg mot et større faglig 

mangfold. Den nye rammeplanen setter kursen mot en sterkere faglig fordypning og et større fokus 

på kvalitet.  

Siden det er store forskjeller mellom kulturskoletilbudet i norske kommuner er det gledelig, og 

nødvendig, at det er utarbeidet en ny nasjonal rammeplan. Dette for å bidra til at kulturskolene 

utvikler seg i samme retning, samtidig som rammeplanen åpner for lokale variasjoner og tilpasninger 

til den enkelte kommunes behov.  

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 skal peke på en ønsket utvikling for Asker kulturskole. 

Samtidig må den gi en god beskrivelse av dagens status i Asker kulturskole, inkludert skolens styrker, 

svakheter og muligheter. Temaplanen vil være et viktig redskap for å videreutvikle Asker kulturskole 

til beste for alle i Asker kommune. Temaplanen er forankret i Kulturplan for Asker 2016-26 og 

Handlingsprogrammet for 2017.  

Arbeidet med temaplanen har vært ledet av Asker kulturskoles rektor sammen med saksordfører 

Svein Hillestad (Ap). En arbeidsgruppe som inkluderer kulturskolens rektor og avdelingsledere, tre 

kulturskolelærere (inkludert tillitsvalgt), rådgivere fra kultur og oppvekst samt Asker kulturråd har 

jobbet sammen høsten 2016. Det er også gjennomført dialogmøter med elever, foresatte og 

samarbeidspartnere, workshops med kulturskolens lærere, og planen har vært til offentlig høring.  

Asker kulturskole skal være en skole for mestring og innsikt hos den enkelte elev, og en skole som 

spiller på lag med resten av Askersamfunnet. Samfunnsoppdraget vårt er spisset og samtidig bredt. I 

denne temaplanen får du vite mer om dette.  

Velkommen inn!  
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1. Kunnskapsgrunnlag 

1.1.  Hva er en kulturskole, og hvorfor skal kommunen prioritere dette 

skoleslaget? 

1.1.1. Samfunnsoppdraget 

En kulturskole er en skole hvis viktigste oppgave er å drive målrettet opplæring i kunst- og 

kulturfagene. Målgruppen er primært barn og unge i alderen 0 til 19 år, men flere kulturskoler har et 

opplæringstilbud også for voksne. I tillegg har kulturskolen en tilknytning til skoleverket og kulturlivet 

Dette er synliggjort i forankringen i Opplæringsloven (se side 9). 

Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning, sier dette om kulturskolens verdigrunnlag: 

«Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, 

ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende 

mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen 

bidra til å videreføre og fornye vår kulturarv.[…]  

Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse.» 

(Rammeplan, s 7) 

Videre sier rammeplanen om kulturskolens formål: 

«Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som 

ønsker det.» (Rammeplan, s 7) 

«Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke 

kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.» (Rammeplan, s 8) 

Rammeplanen fremhever videre at dette innebærer et forpliktende samarbeid med skoler, 
barnehager, lokalt kulturliv og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturformidling. 

Rammeplanen (s 8) beskriver kulturskolens mål som gjelder elevene:  

Kulturskolene skal:  

 «gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag 

 gi alle elver mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk 

 styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse 

 styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg 

 gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 
innen kunst- og kulturfag» 

Kulturskolen skal også vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud (Rammeplan, s 10), for å kunne 
gi attraktive tilbud og sikre bred rekruttering til skoleslaget. 

 «Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan 

kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig 

utdanning.» (Rammeplan, s 7)  
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Asker kulturskole har jevnlig elever som fortsetter til høyere kunstfaglig utdanning, især innen 

musikk. Kulturskolene har som skoleslag en særlig oppgave når det gjelder disse elevene, da 

opplæringen i det ordinære skoleverket ikke forbereder elever som skal studere kunstfag. For 

eksempel vet vi at det krever ca. 8 000 – 10 000 øvingstimer før mange instrumentalister er på et så 

høyt nivå at vedkommende kvalifiserer for høyere musikkutdanning. Denne opplæringen og 

oppfølgingen er det kulturskolene alene som står for. 

1.1.2. Kulturarven – et særskilt ansvar 

Kulturskolene har et særlig ansvar for å ivareta kulturarven. Norge har samtykket ratifikasjon av 

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, som blant annet kommer til uttrykk 

gjennom muntlige tradisjoner og uttrykk, utøvende kunst og tradisjonelt håndverk. Møter med 

kulturarven viser elevene hvilken historisk og kulturell sammenheng de står i. I kulturskolen formidles 

og ivaretas kulturarven som fortid; gjennom produkter, tradisjoner og tankesett, som nåtid; gjennom 

elvenes referanser og skapende uttrykk, og som fremtid; gjennom elevenes bruk av det de lærer. 

Kulturskolen skal bidra til både å videreføre og fornye vår kulturarv. Fagene og opplæringen i 

kulturskolen står i et spenningsfelt mellom fortid, nåtid og fremtid, mellom tradisjon og nyskaping.  

Kulturskolen skal forvalte et mangfold av kunstuttrykk, og nettopp også bidra til å bevare og fortsatt 

skape et mangfold. Innenfor teaterfaget, dansefaget og visuelt fagfelt skal kulturskolen bidra til 

ivaretakelse og formidling av teknikker, tekster og danseformer. Innen musikkfaget skal kulturskolen 

speile et mangfold av sjangeruttrykk og tradisjoner. 

Perspektivet skal være både globalt og lokalt.  

                                  
                 Askerspillet ved Østre Asker gård 2011 

Å ivareta kulturarven innebærer også å rekruttere til opplæring på instrumenter og innen sjangere 

som anses som truede. Dette er en nasjonal dugnad hvor de større kulturskolene må ta et særlig 

ansvar. Derfor har kulturskolen opplæring på bratsj, fagott, obo og kontrabass, og har særlig fokus på 

Musikkteaterstykket 

«Askerspillet» bygger 

på lokal kulturhistorie 

og er utviklet av Asker 

kulturskole i samarbeid 

med lokal komponist og 

dramatiker som også er 

ansatt ved kulturskolen. 

«Askerspillet» oppføres 

på tunet ved Østre 

Asker gård, og er et 

godt eksempel på 

hvordan lokal historie 

brukes i opplæringen av 

barn og unge samtidig 

som det utvikles ny 

musikk og teatermanus.   
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rekruttering til disse instrumentgruppene. Asker kulturskole har også undervisning innen folkemusikk 

med trekkspill, torader og hardingfele. Kulturskolen har per i dag ikke opplæringstilbud på kirkeorgel. 

Dette er et undervisningstilbud vi ser mulighet for å kunne utvikle i samarbeid med kirkene i Asker.  

1.1.3. Samhandling med skolene  

Kulturskolens kunst- og kulturfaglige kompetanse kan supplere den obligatoriske opplæringen 

gjennom et tett samarbeid med skoleverket. Opplæringsloven sier at kulturskoletilbudet i 

kommunene skal være organisert i tilknytning til skoleverket. Læreplanverket for grunnskolen 

appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i fagene musikk og kunst og håndverk. 

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og 

ledernivå. Asker kulturskole har sin ordinære kulturskoleundervisning ved en rekke av grunnskolene i 

Asker, og samarbeider i dag om bruk av grunnskolens lokaler. I tillegg har kulturskolen noen lærere i 

kombinerte stillinger som også underviser i musikk i grunnskolene i Asker. Kulturskolen har tidligere 

hatt ulike former for samarbeidsprosjekter i samarbeid med enkelte skoler i Asker (se kapittel x.x.x 

for eksempler på dette).  

Det er i dag ingen formaliserte samarbeid mellom grunnskole og kulturskole som kunne gi en bedre 

utnyttelse av kulturskolelærernes fagkompetanse og bidra til å heve kvaliteten i estetiske fag i 

grunnskolen. Kulturskolelærere som jobber i kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole, 

har også særlige kunnskaper om elevenes kunst- og kulturfaglige kompetanse og vil kunne bidra til at 

elever med spesielle forutsetninger for disse fagene også får en mer tilpasset opplæring i disse 

fagene i grunnskolen. 

Asker kulturskole koordinerer Den kulturelle skolesekken (DKS) som inngår i grunnskolens tilbud til 

alle elever. Den kulturelle skolesekken omtales i detalj i kapittel 3.8.2 og 3.8.5. 

1.1.4. Samhandling med kulturlivet 

Den kompetansen kulturskolelevene får, kommer det lokale kulturlivet til gode selv om de aller fleste 

elevene som går i kulturskolen skal velge andre yrkesveier enn som profesjonelle kunst- eller 

kulturutøvere i fremtiden. Mange skal fortsette som amatørutøvere i kor, korps og teaterlag, og ikke 

minst som kompetent publikum.  

Kulturskolene har som en del av sitt oppdrag i følge rammeplanen å være en viktig støtte for å sikre 

kvalitet og kontinuitet for korps, kor, og andre som benytter seg av opplæringstilbudet i kulturskolen. 

(Rammeplan, s 9) I Asker er skolekorpsene den fremste av kulturskolens samarbeidspartnere 

innenfor det frivillige kulturlivet, ved at korpsenes dirigenter lønnes gjennom kulturskolen, og ved at 

alle elever som spiller i korps får sin instrumentalopplæring i kulturskolen. Kulturskolen samarbeider i 

tillegg til dette med en rekke organisasjoner, lag og foreninger. Dette er nærmere gjort rede for i 

kapittel 3.8.  

1.1.5. Kulturskolens betydning for barns oppvekst 

Kunst og kultur bidrar til økt livskvalitet. Dette gjelder både for målrettet opplæring i kunst- og 

kulturfagene, kulturaktiviteter og kulturopplevelser. Det handler på et eksistensielt plan om kunsten 

og kulturens egenart, vesen, iboende påvirkningskraft og dannende egenskaper. Det handler om 

møtene med seg selv og andre mennesker gjennom kunst- og kulturopplevelser, møter som er mer 

dyptgående enn ord kan beskrive. Ved siden av å utvikle ferdigheter innen de ulike disiplinene, enten 

det er å tegne eller male, spille i et teaterstykke, danse eller spille gitar, klarinett, fiolin eller i band, så 
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har kunst og kultur en dimensjon som verken kan måles eller veies, men som er nettopp det som gjør 

at kunst og kulturopplevelser berører mennesker så dypt. Kulturskolen skal legge til rette for disse 

møtene gjennom opplæring og kunstneriske utøvende aktiviteter, og bidrar med det til å utvikle 

kreative mennesker med innlevelsesevne, evne til å bli berørt og evne til å uttrykke seg.  

I en skolehverdag hvor fokuset i stor grad rettes mot basisferdigheter og målbare resultater i disse, er 

det viktigere enn noen gang å fokusere på den estetiske og kreative utviklingen hos barn og unge. 

Den forrige rammeplanen for kulturskolene «På vei til mangfold» (Norsk kulturskoleråd 2003) sier: 

«Selv om kulturskolen er forankret i det samme verdigrunnlaget som grunnskolen, er dens 

innhold og undervisningsprinsipper forskjellig fra skoleverket ellers. Kulturskolens egenart 

avspeiles primært i tilrettelegging for den enkelte elevs kunstneriske og estetiske utvikling, 

fraværet av formalisert elevvurdering, og det kontinuerlige fokuset på utfoldelse, formidling 

og glede. Kombinasjonen av elever som synger, danser, maler og spiller teater under samme 

tak gjør kulturskolen til et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og 

fellesskapet.»  (På vei til mangfold, s 10) 

Dagens barne- og ungdomskultur er sterkt preget av kommersielle krefter og kulturskolen kan 

gjennom sitt arbeid med kunst- og kulturfagene danne en bevissthet hos barn og unge som kan gi en 

motvekt til dette. Arbeid med alle uttrykksformer produserer tanker og refleksjon. Å arbeide med 

kunstytringer handler om livskvalitet og mening, miljøskapende aktiviteter, kunnskap om tradisjoner, 

utvikling av kvalitetsbevissthet, fellesskap og samhandling.  

«Det er dokumentert at kunst og kultur er bra for all læring og utvikling, både som mål og middel – i 

skolefagene spesielt og i dannelse generelt.» (Kulturskolen – utvikling av de kommunale 

kulturskolene som gode lokale ressurssenter. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og 

Norsk kulturskoleråd, revidert utgave 2010, s 10.) 

God opplæring i kunst og kulturfag påvirker holdningen til skolen, konsentrasjon, læringsmiljø, trivsel 

og tilstedeværelse i positiv retning. Det er også påvist at god undervisning i estetiske fag i skolen også 

kan gi positiv påvirkning for læringsresultater i andre skolefag. Det er gjort flere større internasjonale 

studier som viser disse effektene. Av de mest kjente er den omfattende EU-støttede studien Drama 

Improves Lisabon Key Competences in Education (DICE)1, som viser hvordan undervisning i teater og 

drama gir positiv effekt for fem av de åtte Lisboa-nøkkelkompetansene: «kommunikasjon i 

morsmål», «lære å lære», «mellommenneske-, flerkultur-, sosial- og medborgerkompetanse», 

«entreprenørskap» og «kulturelt uttrykk». Ann Bamfords forskningskompendium Wow-faktoren2 

med datagrunnlag fra case-studier i 35 land verden over, er også godt kjent, og konkluderer med mye 

av det samme som DICE-studien. Bamford peker også på et viktig funn: Opplæringen i estetiske fag 

må være av god kvalitet. I de landene i hennes datagrunnlag hvor undervisning i estetiske fag er 

fraværende eller av dårlig kvalitet, påvises en negativ effekt for læringsmiljø, innovativ tenkning og 

kreativitet hos elevene.  

                                                           
1
 DICE consortium (2010). DICE-terningen er kastet. Forskningsresultater og anbefalinger for drama og teater i 

undervisning. Kort versjon. Drama Improves Lisabon Ke y Competences in Education. 

http://www.dramanetwork.eu/file/Norsk%20versjon%20greenpaper%20short.pdf 

2
 Bamford, A. (2008). Wow-faktoren. Oslo: Musikk i Skolen 
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Kulturskolen har i sitt bidrag til et godt oppvekstmiljø en sterk forebyggende effekt i forhold til 

ungdoms omgang med rus og kriminalitet samt i forhold til frafall i skolen. Vista Analyse 

gjennomførte på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 et 

utredningsarbeid om samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering og utenforskap blant 

ungdom i alderen 16-25 år. Denne utredningen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at 

ett menneske faller ut av sitt opplæringsløp og aldri kommer ut i arbeid er svært store.  

Kulturskolen har en unik mulighet til å se 

elevene på en helt spesiell måte, da 

undervisningen i stor grad er basert på én til 

én undervisning eller små grupper, og 

undervisningen i svært stor grad kan tilpasses 

den enkelte elev. En del elever følges av sin 

kulturskolelærer gjennom hele skoleløpet, fra 

6 års alder til de er 19. Unike, betydningsfulle 

relasjoner knyttes mellom lærere og elever. 

Kunstfagenes egenart gjør at elevenes egne 

erfaringer kan legges til grunn for det 

kunstneriske uttrykket, og denne sterke personlige tilknytningen kan bidra til at 

kulturskoleopplæringen oppleves som spesielt relevant for den enkelte elev.  Kulturskolen har også 

bedre mulighet enn de fleste til å spille på trender og interesser i ungdomsmiljøer og på den måte nå 

ut til barn og unge som er i risikosonen for å falle utenfor, både skolemessig og sosialt. Her er 

kulturskolens samarbeid med helsetjeneste, barnevern, PP-tjeneste, fritidsklubber og grunnskole 

m.fl. svært viktig.  

Å prioritere kulturskolen, og dermed kunst og kultur, kan ses på som investering som favner 

bortenfor budsjettenes tall og tale. Kultur og kulturskolen blir ofte omtalt er limet mellom skole og 

fritid, generasjoner og grendelag, frivillig kulturliv og kommunal virksomhet, lokalbefolkning og 

tilflyttere. 

1.2.  Styringsdokumenter og formelle føringer  
Kulturskolene er forankret i Opplæringsloven, som ett av tre lovpålagte skoleslag i alle kommuner 

ved siden av grunnskole og voksenopplæring. Opplæringslovens paragraf § 13-6 (1997) sier:  

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»  

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: 

«Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til 

innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket K06) 

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon den 8. januar 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen med 

tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom menneskerettighetslovene § 2-4. Barns 

rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i barnekonvensjonens § 30 og 31: 
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 «Artikkel 31» 

1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og 
kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, 
kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.» 

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturloven) ble vedtatt av Stortinget i 

2007. Loven slår fasts 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 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.  

Kulturskolens formål er i henhold til Rammeplan for kulturskolen (s 7): 

«Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. […] 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som 

ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og 

kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen 

som kan kvalifisere elver med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig 

utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle 

tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.» 

Temaplan for Asker kulturskole er forankret i kommunens verdier og hovedmålet i kommuneplanen 

om at «Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor 

balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn.» 

Kulturplanen for Asker kommune 2016-2020 løfter frem viktigheten av barn og ungdoms møte med 

kulturfagene tidlig i livet, og den skal stimulere til at unge talenter får utfordringer i det lokale 

kulturlivet. Strategier fra kulturplanen er blant annet: 

 Alle barn og unge skal ha minst en kulturopplevelse i kulturhuset, biblioteket, museene, 

galleriene og/eller kulturskolen hvert år. 

 I nærmiljøene skal det være kulturaktiviteter for de yngste barna 

 Det skal arbeides for at Asker kulturskole skal være et ressurssenter for musikk- og 

kulturfaglig aktivitet og arbeid i Asker kommune 

 Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle 

 «Strategi for kvalitet i oppvekst 2015» vektlegger barns mulighet for mestring, livsglede, vekst og 

utvikling. Strategien slår fast at kulturarbeid blant barn og unge er viktig for barn og unges selvtillit og 

kulturelle identitet, og videre at barn og unge må tilbys kvalitet. (Grunnlagsdokumentet s 14) 

Kulturelle aktiviteter i skolesammenheng fremheves som viktig for å stimulere interesse, forståelse 

og toleranse. For å møte fremtidens behov for sosial og faglig kompetanse, prioriterer Asker 

kommune i henhold til Strategi for kvalitet i oppvekst 2015 følgende perspektiver: 

 Knallstart 

 Læringslivet 

 Nabolaget mitt 
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 Bygge broer 

 Sikkerhetsnett 

 Asker i verden, verden i Asker  

Perspektivet læringslivet vektlegger at Asker kommune skal legge til rette for at alle barn og unge får 

lærelyst for livet og i livet sitt, med læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling for den 

enkelte i fellesskapet. «Det vi lærer i barnehage og skole skal gjenspeile individets interesser og 

samfunnets behov.» Videre har strategien som mål at alle barn og unge skal oppleve: 

 mestring og få lyst til å lære mer 

 å få mulighet til å prøve og feile, være nysgjerrige og selv utvikle kunnskap og kompetanse ut  

fra egne forutsetninger 

 å utvikle kompetanse de selv og samfunnet har bruk for 

 å kunne ta egne valg, selv om det er upopulært i vennegjengen 

 gleden ved å jobbe hardt for å utnytte sine evner og oppnå egne mål 

 å få lære i et godt miljø med andre jevnaldrende 

Kulturskolens virksomhet må også sees i lys av disse målene. Kulturskolen er sentral for å realisere 

disse innenfor områdene kunst, kultur og kreativitet for barn og unge i Asker. 

1.3.  Kort historikk om Asker kulturskole   
Allerede i 1968 drøftet Asker skoleråd tanken om en kommunal musikkskole i Asker, og det ble 

nedsatt en komite som skulle innhente opplysninger om andre musikkskoler og vurdere behovet for 

en musikkskole i Asker. Asker kommunale musikkskole ble startet ved at rektor Arne Hagen ble 

ansatt i 50 % stilling fra 1.9.1978. 

Målsettingen var: 

Det er Asker musikkskoles mål å utvikle de naturlige musikalske anlegg og aktivitetsbehov hos 

barn og ungdom, og gjennom instrumental og vokal opplæring skape meningsfylte og varige 

interesser. 

Musikkskolen skal være med på å høyne nivået i grunnskolens undervisning, basert på et 

aktivt samarbeid mellom grunnskolens og musikkskolens lærere i tråd med Mønsterplanens 

intensjoner. 

I januar 1979 startet den første undervisningen i Asker kommunale musikkskole på Billingstad, 

Borgen, Gisle, Landøya, Risenga og Torstad skoler. 160 elever fordelt på 11 lærer fikk undervisning på 

piano, trekkspill, elektronisk orgel, blokkfløyte, gitar, klarinett, fiolin, trompet, klarinett og sang. 

I 10-års jubileumsskriftet i 1988 står det at målsettingen er: 

I samarbeid med grunnskolen å gi barn og ungdom i Asker en planmessig musikkopplæring 

som kan danne grunnlag for en videreutvikling av evner og anlegg innen sang og musikk, 

samt gi faglig støtte og veiledning til sang- og musikklivet i bygda ved 

a. Å gi faglig veiledning i grunnskolen, organisere kurs for lærerne og samarbeide med 

grunnskolen om organisatoriske opplegg, valgfag, skolekonserter m.v. 
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b. Å gi økonomisk rimelig undervisning – vokal og instrumental – til barn og ungdom 

som har særlig interesse på dette felt 

c. Å gi undervisningstilbud til medlemmer av kor, korps, orkestre o.l. 

Musikkskolen utvidet omfanget år for år, og i 1992 ble det bestemt at alle skolekorpselevene skulle få 

sin undervisning gjennom musikkskolen og at dirigentene kunne få sin lønn gjennom musikkskolen. 

Dette var en ordning som var forholdsvis ny i Norge, og ble kjent som «Asker-modellen».  På det 

meste var det ca. 500 elever i Askers 7 skolekorps og alle ble automatisk tatt inn som elever i 

musikkskolen. 

Asker kulturskole var tidlig ute med å utvide 

tilbudet til å gjelde andre fag enn musikk da det 

ble åpnet for det fra nasjonale myndighet, men 

støtte raskt på utfordringer med lokaler til disse 

aktivitetene. Allerede i 1997 ble det startet med 

opplæring i tegning, maling og keramikk. 

Høsten 2002 flyttet kulturskolen fra 

Hasselbakken til Østre Asker gård. Da hadde 

kulturskolen vært på flyttefot i 25 år, fra 

Drengsrud skole, til brakke ved Askerhallen,  

                                 Elevarbeider               tilbake til Drengsrud skole, Hasselbakken og    

                                                                                                endelig til Østre Asker gård. 

I 2003 ble Asker kommune tildelt prisen «Årets kulturskolekommune» i konkurranse med alle 

musikk- og kulturskolene i Norge. Begrunnelsen for prisen var kommunens store satsning på 

kulturskolen i perioden med årlig økning i budsjettene og flyttingen til større lokaler på Østre Asker 

gård. 

I 2007 ble det vedtatt opprettet en musikklinje på Bleiker videregående skole i samarbeid med Asker 

kulturskole. Etter 7 års drift vedtok fylkeskommunen å legge ned linjen, da søknadsmassen ikke var 

stor nok for å kunne opprettholde linjen videre, og fylkeskommunen ønsket å samle 

musikklinjetilbudet til Rud videregående skole. 

I 2010 overtok Asker kulturskole Annelene Sett Gjessings livsverk «Teateraktiviteter for barn og unge 

i Asker», som hun grunnla i 1982. Kulturskolen overtok med dette 120 elever, tre lærere samt et stort 

og variert kostyme- og scenografilager. Dette bidro til en betydelig økning av kulturskolens 

teateravdeling.  

1.4.  Asker kulturskole i dag 

1.4.1. Kulturskolens fag og elever 

Fordeling av elevene på de ulike fagområdene 

I dag har kulturskolen opplæring innen musikk (flere sjangere), teater og visuell kunst. Rapporterte 

elevtall til GSI (Grunnskolenes informasjonssystem) for 2016 gir følgende elevfordeling av mellom 

fagene:  
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Fag Antall 
elever 

Antall elever 
interpretasjon 

Antall på 
venteliste 

Visuelle kunstfag 51 0 33 

Teater 145 0 88 

Musikk – blås- og slagverksinstrumenter (korps) 390 19 25 

Musikk – sang og andre instrumenter 604 60 319 

Sum  1190 77 465 

 

Se for øvrig vedlegg 1 for en detaljert oversikt over kulturskolens elevmasse.  

1.4.2. Opplæringens organisering   

Opplæringen organiseres ulikt i de ulike fagene. I teater og visuelle kunstfag organiseres opplæringen 

utelukkende i grupper på mellom 8 og 15 elever, og den ukentlige undervisningstiden varierer fra 75 

til 90 minutter. I musikkfagene er det hovedsakelig individuell undervisning 20 minutter per uke. Det 

er mulighet til å søke om ekstra undervisningstid, kalt interpretasjon. Prisen er som for en ordinær 

undervisningstime på 20 minutter, og elevene får da 40 minutter undervisning i uken. Det skal være 

faglige og pedagogiske grunner for godkjenning til interpretasjon, og det krever en større innsats og 

forpliktelse fra elevens side.  I dag er det 77 elever som benytter seg av denne muligheten.  

Kulturskolen har også opplæring i flere ulike ensembler og samspillgrupper, og her varierer 

undervisningstiden fra 45 minutter til 90 minutter. Det er opp til hver enkelt elev om de ønsker å 

være med i ensembler eller samspillgrupper. Siden elevene da må betale for en ekstra elevplass, er 

det mange som velger bort dette.  

1.4.3. Lokaler og lokalisering  

Kulturskolen holder i dag til i egne lokaler ved Østre Asker går hvor det er 14 små undervisningsrom, 

en musikkbinge, et lydstudio, en liten fremføringssal og kontorer for administrasjon. Østre Asker gård 

brukes ukentlig av ca. 700 elever, 40 ansatte og anslagsvis rundt 200 foresatte som følger og bisitter 

elevenes undervisning.  

I tillegg foregår mye av undervisningen i grunnskolens lokaler, i kulturhuset og i Venskaben. Dette er 

for det meste instrumentalopplæring knyttet til korps, keramikk, tegning og maling, musikkverksted, 

teater, samt noe piano.  

Undervisningen er spredt på til sammen 16 ulike undervisningssteder i kommunen: Østre Asker gård, 

Venskaben, kulturhuset, Borgen barnehage, Holmen seniorsenter, og på skolene Hvalstad, Borgen, 

Vardåsen, Arnestad, Heggedal, Bondi, Jansløkka, Hagaløkka, Solvang, Blakstad og Nesøya. 

Kulturskolens egne lokaler ved Østre Asker gård er i liten grad tilpasset undervisningen som skal 

gjennomføres: Nær samtlige undervisningsrom er for små i volum og areal, det er utfordringer med 

akustikk og inneklima, fremføringssalen er for liten for orkester og storband som bruker salen i dag 

og lokalene er ikke universelt utformet. Det er også mangel på møterom og kontorplasser til lærerne: 

Kulturskolens om lag 50 lærere deler på ett arbeidsrom med to kontorplasser, som også benyttes 

som møterom for kulturskolen. Lærerne må derfor gjøre for- og etterarbeid, inkludert øving, 

hjemme. Mangel på arbeidslokaler og det at undervisningen er spredt på så mange ulike steder, gjør 

samarbeid mellom lærere utfordrende. 
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1.4.4. Kulturskolens administrative organisering  

Oversikt over ansatte 

Asker kulturskole er i dag den største kulturarbeidsplassen i Asker kommune og sysselsetter 62 

ansatte i ca. 29 årsverk. I tillegg benytter kulturskolen et stort antall eksterne utøvere til prosjekter i 

kulturskolen og til formidling i Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken 

(DKSS).  

Asker kulturskole Årsverk 

Lærere og dirigenter 23,93 

Administrasjon og ledelse kulturskole 4,60 

Administrasjon DKS og DKSS 0,70 

Sum  29,23 

 

Kulturskolens administrasjon og ledelse holder til i hovedhuset på Østre Asker gård og er organisert 

som følger:  

 

Asker kulturskole er av en slik størrelse at det krever en godt bemannet ledergruppe og 

administrasjon. Det er viktig at alle kunst- og kulturfagene i tillegg til pedagogisk kompetanse er 

representert i ledergruppen. Videre er det viktig at administrasjonen har god innsikt i og forståelse 

for kunst- og kulturfagene, jamfør rammeplanens krav til kompetanse for ledere i kulturskolene. 

Kulturskolens forvaltning av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 

er også lagt til avdelingslederne.  

1.4.5. Kulturskolens lærere 

Kompetanse 

Asker kulturskole har ansatte med høy kompetanse. De aller fleste har universitets- og 

høyskoleutdannelse på bachelor- og masternivå. Kulturskolen har også en lærer som er 

doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole. De aller fleste lærere har formell pedagogisk 

utdannelse, enten i sin grunnutdannelse eller som PPU (praktisk-pedagogisk utdannelse) etter endt 

utøvende utdannelse. Flere lærere har i tillegg internasjonale karriere som utøvere, og flere av 

lærerne i kulturskolen underviser også ved høyere utdanningsinstitusjoner som Kunsthøgskolen i 

Oslo (KHIO) og Norges musikkhøgskole (NMH). 

Den typiske kulturskolelærer innehar en spisskompetanse innen sitt felt, enten det er fiolinspill, sang, 

teater eller kunstfag. I musikkfaget står mesterlæretradisjonen sterkt, noe som også passer godt med 

den spisskompetansen kulturskolelærerne innehar.  
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Deltidsarbeid 

Kulturskolens lærere har i svært stor grad deltidsstillinger. I Asker kulturskole varierer 

stillingsstørrelsen fra 10 % til 100 % stilling.  

1.4.6. Statistikk – hva forteller tallene oss? 

Kjønnsfordeling 

Hvis vi ser på kulturskolen som helhet, er det i dag en overvekt av jenter som er elever. Fordelingen 

som helhet er ikke så skjev at spesielle tiltak anses som nødvendig. Men det er nødvendig å følge 

med på utviklingen og vurdere tiltak om det blir en økning av andel jenter. For skoleåret 2015-16 er 

fordelingen som vist i diagrammet under.  

 

 

 

Går man inn på enkeltfag og -disipliner, så finner man en skjevere fordeling av kjønnene. Eksempelvis 

har fløyte- og sangundervisningen en sterk overvekt av jenter, men slagverk og gitar har en sterk 

overvekt av gutter. Her bør kulturskolen aktivt jobbe med kjønnsbalansen.  

Aldersmessig fordeling av kulturskolens elever  

Kulturskolens elever er i hovedsak mellom 0 og 19 år med flest elever i aldersspennet 8 – 12 år. Fra 

13 år er fallet i antall elever markant.  
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Andel elever av befolkningen 6-15 år 

KOSTRA måler blant annet andel elever i grunnskolealder av antall elever i grunnskolen (6-15 år). 

Dette er også et BMS-mål for kulturskolen. For Asker kulturskole sin del har denne andelene vært 

synkende over tid. I 2003 da Asker kommune ble kåret til årets kulturskolekommune, var andelen 

18,5 %. I dag er den 13,1 %.  

 

 

 

Befolkningsutvikling 0 – 19 år mot elevtallsutvikling 2002-2016 

Antall elever i kulturskolen har gått noe opp og ned, men den generelle trenden har de siste 14 årene 

vært synkende (rød graf). Samtidig har befolkningsutviklingen i Asker vært sterkt økende. 

Målgruppen for kulturskolen er primært barn og unge i alderen 0 – 19 år (blå graf). 

 

 

 

Skal kulturskolen ta igjen det økende gapet mellom befolkningsutviklingen de siste årene samt følge 

befolkningsveksten i fremtiden, så krever dette en kraftig satsing på å øke antall elevplasser.   

Befolkningsutvikling og –framskriving 0 – 19 år 

Det fremskrives en kraftig befolkningsutvikling for Asker kommune frem mot 2030. Asker har gjort 

sine egne framskrivinger og disse viser en betydelig sterkere økning enn SSBs framskriving. Tallene 

som gjelder Røyken og Hurum i tabellen under er SSBs framskrivinger. Hadde det vært gjort egne 

framskrivinger for Røyken som for Asker, ville de også vist en sterkere økning enn det SSBs tall viser. 
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Grafen under viser befolkningsutvikling fra 2002 til 2016 og framskriving fra 2016 til 2030 i 

aldersgruppen 0 – 19 år. 

  

 

 

Ser vi på skolekretser i dagens Asker kommune, er det ulikt hvordan deltagelsen i kulturskolen er 

blant barn og unge i alderen 0 – 19 år.   

Venteliste 

Kulturskolens ventelister har over tid gått ned, men pga. den siste tidens reduksjon i elevplasser er 

ventelisten igjen økende. Spesielt gjelder dette piano som i 2016 er redusert med 87 elevplasser, en 

nedgang på 30 %.  

 

 

 

I dag er det ikke uvanlig at barn må stå opp til tre år på venteliste før de får et tilbud om elevplass. 

Spesielt gjelder dette piano og teater. For andre opplæringstilbud er det kortere ventetid, og for 

noen opplæringstilbud er det ingen ventetid. Barn som står på kulturskolens venteliste tilbys alltid 

plass ved andre opplæringstilbud, men mange har et bestemt ønske om ett enkelt fag.  
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Kulturskolen vil alltid måtte ha noe venteliste, fordi organisering og timeplanlegging av 

undervisningen er kompleks og krevende. Når elever slutter midt i et skoleår, tilbys elever på 

venteliste plass. Det at noen vil måtte vente opptil ett år på å få plass vil være naturlig. Men ventetid 

utover dette er uønsket, og fører i mange tilfeller til at barnet mister motivasjonen til å begynne.  

For å redusere ventelistene og ventetiden bør det vurderes å opprettes ulike opplæringstilbud i 

kulturskolens breddeprogram. Dette kan være barnekor, teaterlek, musikklek, blåse- og 

slagverksprosjekter i samarbeid med korps, strykeprosjekter i samarbeid med orkester, danselek eller 

lignende.  

 

Stort samarbeidsproduksjon julen 2016 mellom blant andre Asker kulturhus og Asker kulturskole 

 

Andel elever 6-15 år i kulturskolen, fordelt på skolekrets 

Det er til dels stor ulikhet mellom skolekretsene med tanke på hvor mange elever som deltar i 

kulturskolen. I skolekretsene Billingstad, Mellom-Nes, Nesøya og Solberg er kun mellom 3,1 og 4,9 % 

av skolekretsens barn i alderen 6-15 år elever i kulturskolen, mens i Skolekretsene Hvalstad og Vettre 

er mellom 8,0 og 8,6 % av skolekretsens barn i alderen 6-15 år elever i kulturskolen. Det kan være 

mange årsaker til disse forskjellene. Antall elever som er knyttet til korps er en faktor, det samme er 
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hva slags og hvor stort opplæringstilbud kulturskolen har i skolekretsen. Man ser også at deltagelsen i 

kulturskolen synker jo lenger ut fra Asker sentrum man kommer.  
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Antall barn 0-19 år etter skolekrets 

Ser vi på befolkningsframskrivinger for barn 0-19 år fordelt på hver enkelt skolekrets, er det noen 

skolekretser som utmerker seg med en sterk vekst. Dette er forhold som kulturskolen må vurdere når 

fremtidige opplæringstilbud skal utformes og lokaliseres.   

 

 

Netto driftsutgifter til kulturskoler per innbygger – KOSTRA 

Kostra viser at netto driftsutgifter til Asker kulturskole har vært stigende de senere årene, noe som 

knytter seg til et merforbruk i Asker kulturskole3. Fra 2015 er trenden nedadgående, og denne 

trenden vil fortsette i 2016 og 2017. Tall for 2016 publiseres 15.3.17. Tabellen oppdateres før 

temaplanens sluttbehandling.  

 

Andel elever i grunnskolealder i kulturskolen, av antall barn 6 - 15 år – KOSTRA 

Kostra viser elevandelen i Asker kulturskole har vært stigende frem mot 2014. Dette henger sammen 

med kulturskolens opptrappingsplan i perioden.  Fra 2015 er trenden nedadgående, og denne 

trenden vil fortsette i 2016. Dette må ses i sammenheng med nedtrappingsplanen i fotnote 3 under. 

Tall for 2016 publiseres 15.3.17. Tabellen oppdateres før temaplanens sluttbehandling.  

 

 

 

                                                           
3
 Kulturskolen driftet i årene 2007-2014 musikklinjen ved Bleiker videregående skole. Asker kulturskole mistet 

store inntekter da fylkeskommunen la ned musikklinjen og da Bleiker sa opp avtalen med Asker kulturskole i 
2014. Kulturskolen har etter dette ikke klart å øke inntektene, og en nedtrappingsplan for kulturskolen ble 
derfor lagt. Dette innebærer at kulturskolen skal bringes i økonomisk balanse i løpet 2017. De mest omfattende 
tiltakene er kutt i driftsbudsjettet, at lærerressurser ikke erstattes ved naturlig avgang og dermed også 
reduksjon i antall elevplasser.  

KOSTRA Andel (%) elever i grunnskolealder i kulturskolen, av antall barn 6 - 15 år

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asker 11 11,7 12,6 13,7 14 13,4

Bærum 8,6 8,7 8,4 8,5 8,2 8,3

Oppegård 18,7 18,9 19,1 17,8 15,7 16

Skedsmo 14,7 13,2 12,9 12,2 11,7 11,8

Kommunegr.13 11,5 11,8 11,8 12 11 11
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Nøkkeltall for kulturskolene i Asker, Røyken og Hurum 

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum å slå seg sammen til én kommune fra 

2020. Det er derfor interessant å se på noen nøkkeltall for kulturskolene i disse tre kommunene.  

Sammenligning av kulturskolene i Asker, Røyken og Hurum Asker Røyken Hurum 

Antall elever4 1092 204 89 

Antall elevplasser   1295 215 108 

Elever på venteliste 427 236 39 

Antall ansatte 54 13 9 

Antall årsverk 29,2 5,4 2,7 

Netto driftsutgifter kulturskole pr. innbygger5 299 181 155 

Andel elever 6-15 år av befolkningen 6-15 år   13,4 7,2 9,0 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning 

Hvert år publiserer Telemarksforskning Norsk kulturindeks som er en årlig oversikt over kulturtilbud 

og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en 

rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. 

Asker kommune gjør det samlet bra, og for 2015 plasserte Asker seg som nr. 64 av Norges 429 

kommuner. Asker er spesielt sterke på antall bosatte kunstnere og kulturarbeidere, bibliotek og kino. 

Men kulturskole og Den kulturelle skolesekken (DKS) får svært lave plasseringer, henholdsvis som nr. 

341 og 3896.  

For kulturskolen er det antall årstimer undervisning, den faglige bredden i kulturskoletilbudet og 

antall elever i kulturskolen som legges til grunn. For DKS er det antall barn som har deltatt på en DKS-

produksjon og faglige bredden i DKS-tilbudet som legges til grunn.  

 

Askerspillet ved Østre Asker gård 2011 

                                                           
4
 Antall elever, elevplasser, venteliste, ansatte og årsverk - kilde: GSI skoleåret 2016-17 

5
 Netto driftsutgifter og andel elever: kilde SSB KOSTRA 2015. Oppdateres med tall for 2016 som publiseres 

14.3.2017 før sluttbehandlingen i Kommunestyret.  
6
 Pga. omlegging av tilskuddsmidlene i Akershus fylkeskommune og økning i abonnementsprisen fantes det ikke 

økonomisk rom for lokale produksjoner i 2015. Dette førte da til lavere aktivitet i DKS. På bakgrunn av dette ble 
sak 19/3 (2015) fremmet i Komité for teknikk, kultur og fritid, som førte til en økning av rammene for lokale 
produksjoner. 
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2. Visjon og mål for Asker kulturskole  
Denne temaplanen legger visjonene fra Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 og Kulturplan 2016 – 

2026 til grunn for kulturskolenes virksomhet. Kommuneplanens visjon, «Asker – mulighetens 

kommune», forstås som at alle skal ha mulighet til å realisere sitt potensiale i kulturskolen. Og 

kulturplanens visjon, «Kultur for alle», forstås som at alle skal ha mulighet til å delta i kulturskolens 

tilbud uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn og evner.  

Visjonen for Asker kulturskole baserer seg på kulturskolenes oppdrag i Opplæringsloven, samt på 

kulturskolens samfunnsoppdrag slik det er formulert i rammeplanen Mangfold og fordypning:  

«Gjennom opplæring, undring og mestring gir Asker kulturskole sine elever gode ferdigheter i 

de ulike kunstfagene. Elevene tilegner seg innsikt i kunstfagene og gjennom kunstfagene 

innsikt i seg selv. Asker kulturskole som kompetansesenter bidrar til kreativitet og livskvalitet 

i Askersamfunnet.» 

Kulturskolens mål, strategier og tiltak er organisert i to innsatsområder:  

1. Kulturskolens egen opplæring  

2. Kulturskolen som kompetansesenter 

Dette følger logikken fra kulturskolens lovhjemmel, kulturskolens rammeplan og kulturskolens visjon. 

Kulturskolens primære oppgave er å sørge for kunstfaglig opplæring av høy kvalitet for kulturskolens 

egne elver. Men kulturskolen har også et oppdrag som lokalt kompetansesenter i kunstfagene. Mål, 

strategier og tiltak vil være ulike innen disse to innsatsområdene, og det er derfor hensiktsmessig å 

organisere de med denne inndelingen.  

Kulturskolen har følgende mål:  
Kulturskolens egen opplæring 

 Alle barn og unge i Asker som ønsker det, skal få et målrettet opplæringstilbud i kunst- og 

kulturfag 

 Elevsammensetningen i kulturskolen skal gjenspeile befolkningssammensetningen i 

kommunen 

 Kulturskolens elever skal oppleve mestring og få gode ferdigheter og innsikt i kunstfagene 

 Kulturskolen skal kvalifisere elever til høyere kunstfaglig utdanning 

 Alle barn og unge i Asker skal ha mulighet for å realisere sitt potensial innen 

kunstfag/kreative fag 

Kulturskolens som kompetansesenter 

 Asker kommune skal ha en helhetlig opplæring av høy kvalitet i de estetiske fagene for 

kommunens barn og unge 

 Kulturskolen bidrar til høyere livskvalitet gjennom å tilrettelegge for deltakelse i 

kulturaktiviteter og kulturopplevelser i et folkehelseperspektiv 

En samlet handlingsplan med oversikt over alle mål, strategier og tiltak finnes i kapittel 5.   
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Elevarbeid 
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3. Kulturskolen i fremtiden – en ønsket utvikling  
Dette kapittelet beskriver status i Asker kulturskole i dag, og peker på en rekke styrker og svakheter 

ved dagens kulturskole. Det drøfter også hvordan Asker kulturskole kan utvikles videre for fremtiden. 

Mange av tiltakene vil kreve økte ressurser, mens mange av tiltakene også kan gjennomføres uten 

økte ressurser. Det er også forskjell på hvor tiltakene bør forankres. Noen kan forankres kun i 

kulturskolens virksomhetsplan, noen tiltak må forankres i handlingsprogrammet og noen tiltak krever 

en egen politisk behandling. 

Handlingsplanen i kapittel 5 vil vise en ønsket fremdrift samt estimerte kostnader knyttet til de ulike 

tiltakene.  

3.1.  Kulturskolens rammeplan og fagplaner 
Kulturskolens nasjonale rammeplan legges til grunn for den 

videre utviklingen av Asker kulturskole. Implementeringen av 

rammeplanen betyr at det skal utarbeides lokale fagplaner i de 

fag som kulturskolen tilbyr opplæring i. Dette arbeidet gjøres i 

samarbeid med Røyken og Hurum kulturskole med tanke på 

fremtidig kommunesammenslåing. I første omgang betyr det at 

det skal utvikles lokale fagplaner i fagene musikk, teater og 

visuelle kunstfag.  

Dette innebærer også at kulturskolens opplæring organiseres 

etter rammeplanens tredelte modell:  

1. Breddeprogram 

2. Kjerneprogram 

3. Fordypningsprogram 

Kulturskolens rammeplan gir ambisiøse mål for landets kulturskoler, og det vil være krevende å møte 

rammeplanens krav om kvalitetsstandarder, enten det dreier seg om organisatoriske forhold, lokaler, 

utstyr, kompetanse, fagplaner og kvalitetssikringsarbeid. Implementeringen av rammeplanen vil 

derfor ta tid.  

3.1.1. Organisering av opplæringen i tre programområder 

Dagens opplæring i kulturskolen kan for det meste plasseres inn i rammeplanens kjerneprogram. 

Kulturskolen har enkelte opplæringstilbud i ensembler, som storband og strykekvartett, som kan 

karakteriseres som fordypningstilbud, men et organisert fordypningsprogram finnes per i dag ikke. 

Kulturskolen hadde i perioden 2011-2015 et talent- og fordypningsprogram. Dette ble avviklet dels 

grunnet opphør av statlige utviklingsmidler som finansierte tilbudet, men også fordi det var flere 

problemstillinger knyttet til et lørdagsskole-tilbud som gjorde det vanskelig å fortsette tilbudet i den 

organiseringsformen det hadde.  Kulturskolen har tidligere også hatt flere opplæringstilbud som 

kunne vært plassert i breddeprogrammet, som kulturskoletimen og Spill i Skolen (SPIS). Flere av disse 

opplæringstilbudene var finansiert av tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet og til den statlige 

ordningen «kulturskoletimen». Begge ordningene er nå avviklet og slike eksterne prosjektmidler 

finnes per i dag ikke.  
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Rammeplanen gir følgende beskrivelser av de tre opplæringsprogrammene (s. 11): 

«Breddeprogrammet 

Programmet har åpent opptak for alle elever som ønsker det. Undervisninga skal bidra til å 
utvikle kreative evner, faglig kompetanse og samarbeidsevne som grunnlag for personlig 
utfoldelse.  

Breddeprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og 
ensembleundervisning. Det kan eksempelvis være grupper innen musikk, dans, teater, visuell 
kunst, lek- og rytmikkbasert begynneropplæring, tilbud for elever med spesielle behov og 
grupper som kombinerer ulike fag. Undervisninga kan gis i form av introduksjonskurs, 
begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende.  

Krav til deltakelse og egeninnsats spesifiseres nærmere i det enkelte undervisningstilbud. 

Kjerneprogrammet 

Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde og 
systematisk egeninnsats. Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle kreative evner, 
håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. Undervisninga gis som 
begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende. 

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på langsiktighet, 
progresjon og systematisk trening. Undervisninga er tilpasset den enkelte elev og foregår 
både individuelt, i grupper og i ensembler. 

Fordypningsprogrammet 

Fordypningsprogrammet har opptaksprøver. 

Undervisninga vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk 
kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den 
enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper og ensembler. 

Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide 
med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og 
omfang i forhold til kjerneprogrammet. 

Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats. 

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler 
av undervisninga kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt 
nivå.» 

Asker kulturskole vil foreta en helhetlig gjennomgang av sitt opplæringstilbud for å organisere dagens 

tilbud i henhold til denne tredelingen. I tillegg vil det utarbeides beskrivelser og avgrensninger for de 

ulike opplæringsprogrammene i hvert enkelt fag.  

Det bør opprettes opplæringstilbud i breddeprogrammet i samarbeid med barnehage, skole, 

skolefritidsordning og det frivillige kulturlivet gjennom korps, kor og orkester. Det kan også være 

aktuelt å samarbeide med asyl- og flyktningmottak om målrettede tilbud mot denne gruppen. 

Breddeprogrammet bør treffe flest mulig med tanke på å sikre bred rekruttering til opplæring i kunst- 

og kulturfag på tvers av sosiale, økonomiske og etniske grupperinger. Et slikt opplæringstilbud i 
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grupper kan være økonomisk bærekraftig gjennom elevkontingent. Men skal dette gis som 

gratistilbud inn i for eksempel barnehage, skole, skolefritidsordning eller lignende må det finansieres. 

De tidligere nevnte opplæringstilbudene som kulturskoletimen og Spill i Skolen har vært gratis da de 

har vært driftet at tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet eller øremerkede statlige midler.  

Asker kulturskole bør opprette et fordypningsprogram innen alle fag, men det bør vurderes om deler 

av fordypningsprogrammet kan organiseres i samarbeid med andre kulturskoler i regionen og med 

UH-sektoren. Opprettelsen at fordypningstilbud vil kreve en egen utredning og finansiering, noe som 

må forankres i Handlingsprogrammet eller i en egen politisk sak.  

3.2.  Kompetanse 
Opplæring i kunst- og kulturfag stiller store krav til kompetanse, både faglig og pedagogisk. 

Kulturskolen skal ivareta et opplæringsløp som spenner fra førskolealder og opp til høyere utdanning, 

og det er derfor avgjørende at kulturskolens lærere har kompetanse til å følge hele dette 

opplæringsløpet, både som utøvere og pedagoger. I kunst- og kulturfagene henger dette nøye 

sammen.  

Den typiske kulturskolelærer innehar en spisskompetanse innen sitt felt, enten det er fiolinspill, sang, 

teater eller kunstfag. I musikkfaget står mesterlæretradisjonen sterkt, noe som også passer godt med 

den spisskompetansen kulturskolelærerne innehar. Kulturskolen har også behov for andre typer 

kompetanse, som breddekompetanse, tverrfaglig kompetanse, kompetanse i utvikling av fagplaner, 

ulike former for kompetanse i gruppedidaktikk, vurderingskompetanse, kompetanse i kvalitetsarbeid 

samt digital- og teknisk kompetanse.  

Det er med andre ord behov for kompetanseutvikling i kulturskolen, og rammeplanen og lokale 

fagplaner vil være et viktig verktøy i dette arbeidet. Ved rekruttering av nye lærere er det viktig at 

kompetanseområdene over blir dekket. Det er også behov for å se nærmere på hvordan Asker 

kommune som arbeidsgiver bidrar til å ivareta kompetanseutvikling for kulturskolens lærere. 

Kulturskolens lærere har ikke lærende nettverk, kurs eller tilbud om relevante kompetansehevende 

tiltak i regi av kommunen, slik lærere i grunnskolen har. Kulturskolen har kun anledning til å 

prioritere noen kortere kurs for enkelte lærere innenfor virksomhetens budsjett. Det er behov for 

innrettede kurs for kulturskolens lærere og mulighet for veiledning i tillegg til en større mulighet for 

etter- og videreutdanning. UH-sektor samarbeider med Norsk kulturskoleråd om opprettelse av 

relevante etter- og videreutdanningstilbud for kulturskolelærere, men det er også et stort behov for 

mulighet for kortere kurs og andre kompetansehevende tiltak.  

Kulturskolen har en stor andel lærere over 60 år, og det vil i de nærmeste år bli en betydelig avgang 

for pensjon. Dette betyr at kulturskolen vil miste mye kompetanse i form av lang og god 

undervisningserfaring. Samtidig vil kulturskolen bli tilført ny kompetanse. Asker kulturskole har et 

godt omdømme som arbeidsgiver, og vi får mange kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. Det er 

derfor grunn til å tro at kulturskolen over noen år vil få en fornyelse av sin helhetlige kompetanse.  

Rammeplan for kulturskolen setter også kompetansekrav for lærere og ledere i kulturskolene: 

Kulturskolens ansatte skal både ha pedagogisk kompetanse og et høyt kunstnerisk nivå.  For tilsetting 

i undervisningsstilling skal det normalt kreves minimum tre års kunstfaglig utdanning i tillegg til 

praktisk-pedagogisk utdanning. For ledere kreves samme faglige kvalifikasjoner som ved tilsetting i 

undervisningsstilling, men i tillegg kommer krav om minimum tre års erfaring fra kulturskole samt 
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relevant lederutdanning og/eller ledererfaring. Rammeplanen forutsetter at ansatte i kulturskolene 

har et bevisst forhold til profesjonsutøvelsen som pedagoger, utøvere, ledere av ensembler og 

grupper, forbilder, prosjektledere og kulturbærere. For at rammeplanen skal kunne implementeres 

og anvendes skal kulturskolene jobbe med profesjonsutvikling: «Kulturskolens kvalitet vil avhenge av 

at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg som utøvere av sitt fag.» (s 16) 

Deltid 

Kulturskolens lærere har i svært stor grad 

deltidsstillinger. I Asker kulturskole varierer  

stillingsstørrelsen fra 10 % til 100 % stilling. Deltid er 

utfordrende for flere av våre ansatte da de må ha flere 

ansettelsesforhold, gjerne til flere ulike kulturskoler. 

Dette er også utfordrende for Asker kulturskole, da 

koordinering av lærermøter, forestillinger, faglig 

seksjonsarbeid med mer blir vanskelig. I tillegg til Asker 

kommunes arbeidsgiverpolitikk er det flere forhold som 

peker på at kulturskolelærerne i større grad bør ha større 

stillinger. Heltidsarbeid vil ikke alltid være ønsket, da flere 

av kulturskolens lærere er utøvere innen sitt kunstfag i tillegg til å være kulturskolelærere. 

Kulturskolen ønsker lærere som er aktive utøvere innen sine kunstfag og anser dette som et positivt 

og viktig bidrag til en høy kunstnerisk kvalitet og kompetanse i kulturskolen. Men det bør være en 

målsetting om at de fleste lærerne har en så stor stilling i Asker kommune at de kun har én 

arbeidsgiver å forholde seg til i tillegg til frilansvirksomhet som utøvere.  

Kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole 

Grunnskolene i Asker har også behov for lærere i musikk og kunst og håndverk, og noen av 

kulturskolens lærere har også lærerstillinger ved grunnskolene i Asker. Dette kan gjøres i større grad 

en i dag, men forutsetter en nær dialog mellom skolene og kulturskolen om behovene for 

lærerressurser ved de ulike skolene. Koordinerte utlysninger med kombinerte stillinger kan bidra til 

at skolene får økt andelen kvalifiserte lærere i musikk og kunst og håndverk. Slike kombinerte 

stillinger vil dessuten legge bedre til rette for et faglig samarbeid mellom kulturskolen og skolene, og 

samt bidra til flere større stillinger for ansatte i kommunen.  

Organisering av lærernes arbeid 

Lærernes arbeid bærer preg av stor grad av selvstendighet. Lærerne er for det meste alene med 

eleven(e) i undervisningssituasjonen. I tillegg er en stor del av undervisningens for- og etterarbeid 

også utført alene. Men lærerne jobber faglig i seksjoner, tverrfaglig i team og prosjektbasert i 

komitéer. I tillegg har kulturskolen månedlige lærermøter samt planleggingsdager ved starten av 

hvert semester. Det er behov for å vurdere denne organiseringen med mål om at lærerne skal få mer 

tid til samarbeid, både i undervisningen, i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet og i 

undervisningens for- og etterarbeid.  

Dette krever at lærernes undervisningssteder samles mer enn i dag. Det bør være lærerteam med 

minst fire lærere til samme tid ved hvert undervisningssted. Dette krever også at lærerne har lokaler 

til felles planlegging, til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid samt til for- og etterarbeid til 

undervisningen.  

Elevarbeid 
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3.3.  Opplæringstilbudet 

3.3.1. Teater 

I teater er det i dag gruppeundervisnings som er den vanligste organiseringen av undervisningen. 

Gruppestørrelsen er 10 – 15 elever, og gruppene får normalt 90 minutter undervisning i uka. I et nytt 

fordypningsprogram kan det innenfor teater være nødvendig med noe individuell veiledning av 

elevene, samt undervisning i støttefag.  

Teaterfaget omfatter mange ulike disipliner (dramaturgi, fysisk teater, kostyme, sminke, lys, 

scenografi, bevegelse, kropp, maske, karakterutvikling m.m.) og er også ofte produksjonsrettet. Alle 

kulturskolens teaterelever skal hvert år få oppleve å stå på en scene. Prosessen mot en forestilling 

blir da i perioder elevens undervisning. Å sette opp en forestilling er arbeidskrevende og teaterlærer 

trenger hjelp fra lys, kostyme, sminke, scenografi.  

Kulturskolen har i dag 11 teatergrupper, og behovet for flere grupper er stort. Det er ca. 80 elever på 

venteliste i alderen 5 – 10 år. Det er i første rekke tilgang til egnede undervisningslokaler som hindrer 

opprettelsen av nye grupper.  

Kulturskolen får også signaler fra ungdommer og foresatte om at det ikke har noen hensikt å melde 

seg til kulturskolen pga. lang ventetid. Behovet er derfor trolig større enn ventelisten viser.  

Det er ønskelig å utvikle nye opplæringstilbud i teater innen teatersport og TekstLab for ungdom, 

diktlesning, figurteater og fysisk teater. I tillegg ønsker kulturskolen å utvikle tilrettelagt teater for 

elever med ulike utfordringer. Det er gjort flere vellykkede prosjekter med elever med Asperger 

syndrom, psykisk utviklingshemming, seniorer og enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg er det 

ønskelig å utvikle opplæringstilbud i teaterrelaterte fag som kostyme og søm, sminke, maske, 

teatermusikk, scenografi, lyssetting og entreprenørskap.  

3.3.2. Visuell kunst 

I visuelle kunstfag er det i dag gruppeundervisnings som er den vanligste organiseringen av 

undervisningen, og gruppene har normalt 90 minutter pr uke. Det er behov for å øke 

undervisningstiden til 120 minutter i uka. Gruppestørrelsen er 8 – 12 elever. I et nytt 

fordypningsprogram kan det også være nødvendig med noe individuell veiledning av elevene.  

Kulturskolen har i dag 7 grupper med et opplæringstilbud i tegning, maling og keramikk. Det er behov 

for flere grupper, og det er i første rekke tilgangen på egnede undervisningslokaler som hindrer 

opprettelsen av nye grupper.  

Kulturskolen ønsker også å utvikle et opplæringstilbud innen foto, film og animasjon. Disse fagene 

forutsetter egnede lokaler og utstyr. I dag tilbyr vi kun animasjon i samarbeid med biblioteket. 

Kulturskolen har investert i animasjonsutstyr som midlertidig er plassert i biblioteket, og dette 

utstyret kan utnyttes bredere til film og foto hvis det investeres i kamerautstyr og programvare for 

film og foto.  Utstyret vil også kunne brukes i DKS og der med få et større nedslagsfelt og bidra til 

interesse og rekruttering til opplæringstilbudet i kulturskolen. Ved en fremtidig utvidelse av 

kulturskolens lokaler ved Østre Asker gård, bør dette utstyret lokaliseres der for på best mulig måte å 

kunne tilrettelegge undervisningen. En samlokalisering med kulturskolens andre fag muliggjør også i 

mye større grad tverrfaglig arbeid.  
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3.3.3. Musikk 

Tilbakemeldinger fra elever og foresatte har over tid vært at det er for lite tid i undervisningen i 

kulturskolen. Dette gjelder spesielt eneundervisningen i musikkfagene. Tilbakemeldingene kommer i 

våre brukerundersøkelser, på e-post til skolens administrasjon, direkte til lærere i utviklingssamtaler, 

over telefon og i dialogmøter og oppstartsmøter med elever og foresatte. Lærerne har over tid også 

pekt på det samme i medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Dette er også drøftet i 

medbestemmelsesmøter, i vernerunder og i ROS-analyser. 

I dag har de aller fleste musikkelever en undervisningstime som varer i 20 minutter. Det er mulighet 

til å søke om ekstra undervisningstid, kalt interpretasjon. Prisen er som for en ordinær 

undervisningstime på 20 minutter, og elevene får da 40 minutter undervisning i uken. Det skal være 

faglige og pedagogiske grunner for godkjenning til interpretasjon, og det krever en større innsats og 

forpliktelse fra elevens side. Mange familier opplever å bruke mer tid på å transportere barna til og 

fra undervisningen enn elevene får i ordinær undervisningstid. Dette er også et tilbakevendende 

argument fra foresatte for at undervisningstiden må økes.  

Kulturskolen ønsker å benytte seg mer av gruppeundervisning, spesielt i begynneropplæringen, 

ensemblespill og i støttefag som teori, teknikk-klasser og konserttrening. Dette vil skape et bedre 

læringsmiljø hvor den sosiale læringen mellom elever vil bli større enn i eneundervisning med 

læreren. Kulturskolen vil også kunne gi gruppene mer undervisningstid da lærerressursene kan 

benyttes til flere elever. Det er i dag også stor forskjell på hvilke musikkfag som har tilbud om 

ensemblespill. Oversikten under viser det eksisterende tilbudet om ensemblespill for de ulike 

instrumentene, samt fremtidig behov. Det er kun tilbud om, og ikke et krav om deltagelse i 

ensemblespill. Deltagelse krever også ekstra elevkontingent, noe som fører til at mange velger ikke å 

delta i ensembler. Denne problematikken vil bli drøftet i kapittel 3.6 elevkontingent.  

Instrument/fag Ensemblespill – eksisterende tilbud Ensemblespill – fremtidig behov 

Blåseinstrumenter Korps, storband, symfoniorkester, 
fløyteensemble, klarinettensemble 

Ulike mindre blåseensembler som 
kvartetter, kvintetter og oktetter 

Strykeinstrumenter Symfoniorkester, strykekvartett Strykeorkester, flere mindre 
ensembler 

Slagverk Korps, symfoniorkester, storband, 
slagverksensemble, afrikansk 
marimba 

Flere slagverksensembler 

Gitar – el/rytmisk Band, storband Flere band 

Gitar – akustisk/klassisk Ingen Gitarorkester, visegrupper 

El-bass Band, storband Flere band 

Piano Storband Pianoorkester, firhendig,  

Sang Kor Oktetter, kammergrupper 

Hardingfele Ingen Folkemusikkgruppe 

Trekkspill Trekkspillorkester  

Sjangerbaserte 
ensembler 

Ingen Folkemusikkgruppe, jazzensembler, 
tangokvintett, andre 
tverrinstrumentale grupper 
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Det er i musikkfaget et stort behov for 

opplæringstilbud i ensemblespill. Her er 

det, som oversikten over viser, mange 

instrumenter som mangler et 

ensembletilbud. Det er faglige og 

pedagogiske begrunnelser for at alle 

instrumenter bør ha et opplæringstilbud 

i ensemblespill i tillegg til opplæring på 

instrumentet. Dette krever også en 

utvidelse av antall ensembler der det i 

dag eksisterer et ensembletilbud.  

 

Kulturskolen ønsker også å organisere undervisningen ulikt gjennom skoleåret, slik at det gis ulike 

tilbud fra uke til uke. Da kan man kombinere eneundervisning med gruppeundervisning og på den 

måten dra nytte av begge undervisningsformenes fordeler. Dette krever imidlertid tydelighet og 

planmessighet fra læreren og kulturskolen sin side, og det krever også at elevene har mulighet til å 

møte opp til ulike tider og dager i uken.  

En slik organisering av opplæringen forutsetter at kulturskolen har tilgang på større og egnede rom 

for musikk, noe kulturskolen ikke har i dag. Rommene krever stor gulvflate slik at det er plass til flere 

elever i ulike gruppestørrelser, og for blåseinstrumenter også stort nok volum pga. mengden lyd som 

produseres av en større gruppe elever. Her legger ny akustisk standard, Norsk standard 8178, 

føringer for hva som er hensiktsmessig.  

I tillegg er det nødvendig å gi flere elever utvidet tid til eneundervisning. Dette gjelder elever som har 

behov for spesiell tilrettelegging, elever som har kommet til et viderekomment nivå i 

kjerneprogrammet (30 minutter i uka) og elever som er i fordypningsprogrammet (45 minutter i uka).  

Skal kulturskolen levere kvalitet i henhold til det kulturskolens nye rammeplan legger opp til, så er 

mer tid til opplæring samt varierte undervisningsformer som nevnt over avgjørende.  

Asker kulturskole har mange opplæringstilbud i musikk. Men det er allikevel noen fag som har behov 

for å styrkes. Sjangermessig har kulturskolen et svært begrenset opplæringstilbud innen jazz, 

folkemusikk og verdensmusikk. Klassisk kunstmusikk samt populærmusikk er godt representert, selv 

om de fleste instrumenter vektlegger den klassiske musikktradisjonen. I utarbeidelsen av nye lokale 

fagplaner vil kravet til opplæring i ulike sjangre bli tydeliggjort.  

Kulturskolen ser et behov for å styrke opplæringstilbudet på instrumenter hvor interessen både 

lokalt og på landsbasis er lav og hvor grunnlaget for rekruttering til høyere musikkutdanning og 

profesjonelt musikkliv står i fare. Her har Asker kulturskole som en av landets største kulturskoler et 

spesielt ansvar. Aktuelle instrumenter er bratsj, kontrabass, fagott, obo, hardingfele og kirkeorgel. I 

tillegg kan det være aktuelt å gi et opplæringstilbud innen direksjon og komposisjon. Det kan være 

hensiktsmessig å koordinere og samarbeide om disse instrumentene og fagene med andre 

kulturskoler i regionen.  

Saxofongruppe i Asker kulturskoles storband 
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Det er også behov for ulike støttefag som musikkteori, musikkhistorie og konserttrening, både innen 

kjerneprogrammet og innen fordypningsprogrammet. Dette er fag som kan gis periodisk i grupper i 

kjerneprogrammet, men som i fordypningsprogrammet må gis kontinuerlig.  

3.3.4. Dans 

Kulturskolen har i dag ikke et opplæringstilbud i dans. Det er i første rekke tilgang til egnede 

undervisningslokaler som hindrer kulturskolen fra å opprette et opplæringstilbud i dans. I tillegg er 

det flere private aktører i kommunen, og dette kan brukes som et argument mot at kulturskolen skal 

konkurrere med private tilbud. Men det finnes også private aktører innen musikk og teater hvor 

kulturskolen allerede har et stort tilbud, slik at kulturskolen har i dag parallelle tilbud med det private 

tilbudet. Fra et faglig ståsted ville det være gunstig for kulturskolen å ha dans i sitt opplæringstilbud 

da kulturskolen i større grad enn i dag ville kunne ha større tverrfaglige prosjekter. Det er naturlig at 

Asker kulturskole, både som kommunal virksomhet og som en av landets største kulturskoler, har 

dans som ett av sine undervisningstilbud. Kulturskolen vil i større grad enn de private/kommersielle 

aktørene/danseskolene kunne ivareta hensyn til tilgjengelighet og pris, og det vil gi anledning til å se 

et opplæringstilbud i dans i kulturskolen i sammenheng med dansekurs i kultur-SFO og presentasjon 

av dansekunst i DKS.  En privat danseskole har tidligere ytret ønske om å gå inn i kulturskolen, og det 

bør opprettes dialog med de private aktørene med mål om samarbeid og/eller koordinering av 

opplæringstilbudet. Kulturskolen bør ta et spesielt ansvar for danseuttrykk som folkedans, moderne 

halling, ballett og jazz i tillegg til å ta hensyn til inkluderingsperspektivet.  

3.3.5. Teknologifag 

Kulturskolen ønsker å utvikle et opplæringstilbud innen lyd- og lys for scene, lydstudio og moderne 

musikkproduksjon på digitale plattformer. Disse fagene krever mye både av lokaler og utstyr, og i dag 

er det vanskelig å gi et slikt tilbud da vi mangler utstyr. Disse fagene bør også henge sammen med 

den kunst- og kulturfaglige opplæringen som gis i kulturskolen slik at sammenhengen med kunst- og 

kulturfagene blir tydelig. Kulturskolen har tidligere hatt ulike kurs innen musikkteknologi, og disse har 

vært populære.   

Teknologi kan benyttes tverrfaglig i de enkelte kunst- og kulturfagene.  

3.3.6. Skapende skriving 

Skapende skriving er et forholdsvis nytt opplæringstilbud ved noen kulturskoler, og det bør vurderes 

om kulturskolen skal opprette dette som et eget fag. Skrivefaget bør i så fall samarbeide tett med 

teater-, film- og musikkfagene ved kulturskolen. Aktuelle delfag kan være lyrikk, låtskriving og 

teatermanus. Et opplæringstilbud i Skapende skriving vil kunne organiseres i samarbeid med Asker 

bibliotek og DKS.  

3.3.7. Nysirkus 

Nysirkus var populært for noen år tilbake, og det bør vurderes om kulturskolen skal opprette dette 

som et eget fag. Det er her også mangel på egnede undervisningslokaler, noe som hindrer 

opprettelsen av dette opplæringstilbudet. I tillegg er det flere fag og opplæringstilbud som må 

prioriteres før dette faget eventuelt opprettes.  

3.3.8. Entreprenørskap 

Entreprenørskap blir stadig mer aktuelt i skolen, og svært mange av kulturskolens elever vil ha et 

forhold til dette begrepet. Norges musikkhøgskole, Norsk kulturskoleråd og Nordea har i 2017 et 
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pilotprosjekt for unge talenter innen kulturelt entreprenørskap som er åpent for talenter mellom 15 

og 20 år som ønsker å skape seg en yrkesmessig fremtid som utøvere innen kunst- og kulturfagene. I 

kulturskolen vil det være naturlig å inkludere entreprenørskap i flere av kunstfagene, men først og 

fremst mot slutten av kjerneprogrammet og i fordypningsprogrammet.  

Innen teknologifag som lyd- og lysproduksjon for scene kan det være aktuelt å samarbeide med Ung 

kultur møtes (UKM) og unge arrangører (UA).   

3.4.  Kvalitet i kulturskolen  
Kulturskolen må jobbe med kvalitet på flere nivå. Lærerne jobber med kvalitet i undervisningen av 

enkeltelever, og elever og foresatte er involvert i dette arbeidet. Verktøy her er vurdering for læring, 

vurdering av læring og utviklingssamtaler. Læreren jobber også i fagfellesskap og tverrfaglig med 

kvaliteten i undervisningen, og et viktig verktøy her er rammeplanen og de lokale fagplanene. På 

ledelsesnivå jobbes det med kvalitet i alle ledd, også i forhold til virksomheten og organisasjonen 

som helhet. Her er Asker kulturskole en del av kommunens sertifiserte kvalitetssystem.  

Rammeplanen deler kulturskolens kvalitetsarbeid inn i tre nivåer:  

1. Undervisnings- og læringskvalitet: 

 Elevenes egeninnsats og aktivitet 

 Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene 

 Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø 

 Lærerkompetanse og kollegasamarbeid 

 Pedagogisk utviklingsarbeid 

 

2. Kvalitet i rammefaktorer 

 Rutiner for elevopptak 

 Mengde undervisningstid og organisering av undervisninga 

 Utstyr og lokaliteter 

 Ressursbruk 

 

3. Virksomhetskvalitet 

 Samarbeid mellom hjem og kulturskole 

 Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere 

 Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø 

 Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger 

 Kulturskolens system for kvalitetssikring 

 Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Samarbeid mellom kulturskole og eksterne samarbeidspartnere 

Det er behov for tydeligere å systematisere kvalitetsarbeidet i kulturskolen. Dette gjøres gjennom 

kommunens eget kvalitetssystem, og det bør vurderes å tilpasse dette til også å omhandle 

kulturskoleelevenes læringsutbytte. Alternativt kan det vurderes å benytte Norsk kulturskoleråds 

kvalitetssystem (PULS for kulturskole) for kulturskolene.  
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Kulturskolens kompetanse, både den samlede kompetansen og kompetansen hos den enkelte er en 

avgjørende forutsetning for at kvalitetsarbeidet skal bli godt.  

3.5.  Lokaler og utstyr 

3.5.1. Dagens situasjon 

Kulturskolen holder i dag til i egne lokaler 

ved Østre Asker går hvor det er 14 små 

undervisningsrom, en musikkbinge, et 

lydstudio, en liten fremføringssal og 

kontorer for administrasjon. I tillegg foregår 

mye av undervisningen i grunnskolens 

lokaler, i kulturhuset og i Venskaben. 

Undervisningen er spredt på 16 ulike 

undervisningssteder i kommunen. Østre 

Asker gård brukes ukentlig av ca. 700 elever, 

40 ansatte og anslagsvis rundt 200 foresatte  

 

som følger og bisitter elevenes undervisning.  

Kulturskolens egne lokaler ved Østre Asker gård er i liten grad tilpasset undervisningen som skal 

gjennomføres: Nær samtlige undervisningsrom er for små i volum og areal, det er utfordringer med 

akustikk og inneklima, fremføringssalen er for liten for orkester og storband som bruker salen i dag 

og lokalene er ikke universelt utformet. Det er også mangel på møterom og kontorplasser til lærerne: 

Kulturskolens om lag 50 lærere deler på ett arbeidsrom med to kontorplasser, som også benyttes 

som møterom for kulturskolen. Lærerne må derfor gjøre for- og etterarbeid, inkludert øving, 

hjemme. Mangel på arbeidslokaler og det at undervisningen er spredt på så mange ulike steder, gjør 

samarbeid mellom lærere utfordrende. 

Kulturskolen mangler spesielt lokaler til teaterundervisningen, som i dag består av ca. 150 elever, til 

visuell kunst, animasjon, teknologi, teoriundervisning, større musikkgrupper, mindre ensembler og 

arbeidsrom for lærerne. Det er også mangel på egne og egnede framføringslokaler for ulike 

musikkensembler (lydsterk, lydsvak og forsterket musikk), teater, dans og visningslokaler for visuelle 

kunstfag. Kulturskolen har behov for fremførings- og visningslokaler hvor elever og lærere også kan 

jobbe og øve frem mot visninger og fremføringer, da rommet i seg selv er en avgjørende 

rammebetingelse for produktet som skal vises. Kulturskolen mangler også lagerlokaler for utstyr, 

instrumenter og kostymer. 

Kunstfagene stiller store krav til rommets volum, lysforhold, spesialutstyr som keramikkovn, 

ventilasjon og avsug, vann og avløp, lagerplass og tørkeplass. Teaterfagene stiller store krav til lyd- og 

lys-utstyr, rekvisitter, garderober, verksted, systue og tilgang til kostymer og omkledningsrom. 

Musikkfagene stiller store krav til akustikk og lydisolering, til romvolum og til utstyr. 

Danseundervisning stiller store krav til gulvets dempende egenskaper og friksjon samt til rommets 

volum og tilgang på garderober. 

Østre Asker gård 
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Mye av undervisningen foregår ute på skolene, noe som er utfordrende. Det er viktig og ønskelig at 

kulturskolen kan tilby undervisning ved skolene i elevenes nærmiljø, ikke minst for korpsene som 

kulturskolens samarbeider med. Undervisning ved skolene gir også mulighet for at yngre elever kan 

få sin undervisning i SFO-tid, noe foresatte ser på som positivt i en travel hverdag. Men ved skolene 

er ingen av undervisningslokalene tilpasset kulturskolens undervisning. Det er dårlig akustikk og 

manglende lydisolering, mangel på lagerplass, få muligheter til å ha utstyr og instrumenter stående i 

rommene og mangel på pianoer til bruk i undervisningen. Kollisjoner med skole- og SFO-aktiviteter 

og manglende tilgang til arbeidsrom/kontorplasser ved skolene gir kulturskolens lærere utfordringer i 

hverdagen. Det samme er tilfelle ved Venskaben og i Asker kulturhus, hvor kulturskolen stadig må 

flytte pga. andre aktiviteter. Dette er en stor belastning for elever og lærere, og det kommer også 

reaksjoner på dette fra foresatte.  

Slik situasjonen er i dag med stor mangel på tilrettelagte lokaler og lokaler som i større grad enn i dag 

er samlet på ett sted, er lokalene det største hinderet for videre utvikling og utvidelse av 

kulturskolens virksomhet. Den nye nasjonale rammeplanen for kulturskolene kan ikke realiseres med 

dagens lokaler. Lokalene legger klare begrensninger på virksomheten hva gjelder varierte 

undervisningsformer, teoriundervisning, gruppeundervisning, mulighet for flere grupper innen 

teater, dans og visuelle kunstfag. Kulturskolen kan i dag ikke gi et undervisningstilbud av en 

tilfredsstillende kvalitet til elever med forutsetninger for å kunne nå et høyt nivå fordi vi mangler 

lokaler for en variert undervisning. Mangel på lokaler fører også til høyere driftskostnader, da 

kulturskolen i liten grad har mulighet for å opprette gruppetilbud som kan være selvfinansierende og 

som kunne nådd ut til flere elever.  

3.5.2. Lokalisering av kulturskolens opplæring 

Kulturskolen bør tilby sin undervisning sentralt i Asker ved Østre Asker gård, og desentralisert i 

kommunen primært ved skoler og andre kulturlokaler. Det er viktig å ha en sentralisert enhet som 

samler administrasjon, ledelse og en stor del av undervisningen. Dette gjelder spesielt opplæring som 

stiller store krav til lokaler, utstyr og materiell. Noen opplæringstilbud er dessuten små i omfang, og 

for at de skal være lettest tilgjengelig for hele kommunen bør de legges der det er flest innbyggere, 

og hvor det er lett å komme seg til med kollektivtrafikk. Det er også viktig å samle alle fagene for på 

den måte å legge til rette for tverrfaglig arbeid for elever og lærere.  

Samtidig er det viktig å ha et bredt opplæringstilbud desentralisert ute i kommunen slik at alle kan ha 

tilgang til et opplæringstilbud i kulturskolen der de bor. Dette er også i tråd med føringer gitt i 

kommuneplan, kulturplan og Strategi for kvalitet i Oppvekst. Men det vil ikke være mulig å ha tilbud 

om opplæring i alle kulturskolens fag ved alle undervisningssteder. I plassering av kulturskolens 

opplæringstilbud ute i kommunen, er det spesielt viktig at skolekorpsenes behov blir tatt hensyn til. I 

tillegg vil tilgang på egnede lokaler, mulighet for å ha et godt og stort nok læringsmiljø og 

arbeidsmiljø, lokal etterspørsel og fornuftig spredning av de ulike fagenes opplæringstilbud være 

viktig.  

3.5.3. Østre Asker gård 

Østre Asker gård har et potensiale til å bli et viktig kulturskolesentrum også i nasjonal sammenheng, 

med rom for alle kulturskolens fag. Koblingen mellom kulturhistorien ved Askergårdene og det 

kunstpedagogiske arbeidet som hver dag gjøres i kulturskolen, bidrar til å løfte både kulturskolens 

opplæring og Østre Asker gård som kulturhistorisk sted i Asker. Kulturskolen har utviklet Askerspillet 
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som spilles på gårdstunet på Østre Asker gård, og dette spillet er et eksempel på hvordan opplæring i 

kunst- og kulturfagene i kulturskolen kan kombineres med lokal kulturhistorie der hvor man er til 

daglig. Kulturskolens tilstedeværelse på Østre Asker gård og vern gjennom bruk med opplæring av 

barn og unge kan være med på å løfte gårdens aktualitet og synlighet som et senter for lokalhistorie, 

kunst og kultur. Kulturskolen er lett tilgjengelig med buss og tog, det er muligheter for parkering for 

elever og ansatte som kommer med store instrumenter, og det er umiddelbar nærhet til viktige 

samarbeidspartnere som kulturhus og bibliotek. 

Det skal i løpet av første halvår 2017 gjennomføres en mulighetsstudie for hvordan Østre Asker gård 

kan utvikles som kulturskolearena. Utredningen omfatter tilpassing og renovering av hele 

bygningsmassen ved Østre Asker gård. I tillegg utredes muligheten for å etablere et nybygg på 

tomten. Dette prosjektet er i fase F0, og studien presenteres for politisk behandling i juni 2017.  

De innledende arbeidene knyttet til et romprogram ved Østre Asker viser et arealbehov på ca. 3000 

m2 netto. I tillegg kommer arealer til gangareal, tekniske rom, toaletter, garderober, trapper og 

heiser. Det er behov for: 

 Formidlingssaler for dans, teater, kunst og musikk 

 Undervisningssaler for dans, visuelle kunstfag, musikkensembler og større grupper 

 Black- og whitebox for teaterundervisning 

 Undervisningsrom for eneundervisning og mindre grupper 

 Verksted, systue, lydstudio, foto- og filmstudio, datalab, animasjonsstudio og  

 Arbeidsrom for lærere, administrasjon og ledelse 

 Møterom, personalrom, garderobefasiliteter for elever (dans og teater) og ansatte 

 Lager for instrumenter, kostymer, rekvisitter, undervisningsmateriell, utstyr, sceneteknikk 

med mer 

Blackbox og whitebox til teateropplæring ved Stavanger kulturskole 

For å realisere dette ved Østre Asker gård er det nødvendig å ta hele låven i bruk, samt hovedhuset 

og rødstua. I tillegg er det behov for et nybygg. Alle eksisterende bygg ved Østre Asker gård er gamle 

og av trekonstruksjoner. Disse byggene er derfor vanskelig å benytte til lydsterk musikkopplæring 

som forsterkede instrumenter og blåseinstrumenter. Det er derfor hensiktsmessig å legge 

undervisningsrommene for disse fagene til et nybygg.  

En slik oppgradering og utvidelse av kulturskolens lokaler ved Østre Asker gård gir også muligheter 

for andre grupper. Det kan organiseres kurs for seniorer på dagtid, noen DKS-produksjoner kan vises 

her, barnehager kan få kunstopplæring og kunstopplevelser i samarbeid med kulturskolens lærere, 
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lokalene kan brukes til kunst- og kulturfaglige kurs for grunnskolens lærere og profesjonelle kan 

bruke lokaler både fast og ad-hoc (for eksempel teaterkompaniet NIE – New International Encounter 

som vi allerede har et samarbeid med gjennom DKS).  

3.5.4. Kulturstasjoner 

Kulturskolen ønsker å samle undervisningen ved skolene til noen utvalgte skoler hvor det gis 

mulighet for å samle flere lærere og skape et godt læringsmiljø og arbeidsmiljø. Dette i tråd med 

Asker kulturskoles «Strategi 2012-2015 Kulturskole for alle» hvor det ble skissert en ønsket modell 

med kulturstasjoner ved skoler i tettstedene i kommunen. Kulturstasjoner ved skolene må ha spesielt 

tilrettelagte undervisningsrom og fasiliteter som møter de ulike kunstfagenes behov. Lokalene kan 

utformes slik at de kan sambrukes med grunnskolen, men kulturskolens behov må legges til grunn for 

utforming og bruk. Dette vil også kunne bidra til at skolene får tilgang på bedre spesialrom for de 

estetiske fagene enn i dag. Det er også behov for lagerplass for utstyr og materiell samt 

arbeidsplasser og møterom for lærere. Kulturstasjoner som er samlokalisert med skoler bør legges 

avgrenset i skolebygget slik at kulturstasjonen kan benyttes etter skoletid med egen inngang slik at 

brukere ikke får tilgang til hele skolebygget.  

Det er også behov for en tydeligere 

sambruksavtale med grunnskole om 

undervisningslokaler som skal brukes 

av kulturskolen, som gir større grad av 

forutsigbarhet for kulturskolens lærere 

og elever, og for skolene. Denne bør 

bygge på prinsippene fra sak 3/15 Drift 

og tilsyn i skoler, haller og anlegg, som 

peker på at kulturskolen er i en 

særstilling hva gjelder bruk av skolenes 

lokaler:  

 

Kulturskolen er en del av Asker kommune og er i en særstilling hva gjelder bruk av lokaler, 

sammenliknet med frivillige organisasjoner. Kulturskolen driver sin opplæringsvirksomhet 

lokalt basert på bruk av skolelokaler. Kulturskolens undervisning må derfor likestilles med den 

øvrige undervisningen mht tilgjengelighet og tilrettelegging. Kulturskolen må gis prioritet 

foran eksterne ønsker om lokaler. (Fra saksfremlegget) 

Kulturskolelærerne opplever i dag utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet og læringsmiljøet i form av 

uegnet akustikk, manglende lagringsplass, inventar og instrumenter. Kulturskolelærernes 

arbeidsforhold ved desentralisert undervisning bør kartlegges og følges opp med en handlingsplan.  

3.5.5. Utstyr og instrumenter 

Kulturskolens virksomhet krever utstyr, instrumenter og opplæringsmateriell av god kvalitet, og i 

stort omfang. Det er jevnlig behov for fornying av eksisterende utstyr og instrumenter. I tillegg har 

kulturskolen behov for mer utstyr og flere instrumenter enn vi har i dag. Mye av dette er svært 

kostbart, et piano koster eksempelvis rundt 100.000 kr og et flygel rundt 500.000 kr. Dette er 

krevende å håndtere over dagens driftsbudsjett, særlig etter de reduksjonene som har tvunget seg 

frem for å komme i økonomisk balanse (se side 20, fotnote 3).  

Pianoundervisningsrom ved Stavanger kulturskole 
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Kulturskolen har behov for økte rammer for å håndtere investering i instrumenter og utstyr. Det bør 

avsettes en årlig post i investeringsbudsjettet til dette.  

3.6.  Elevkontingent 
Frem til 2002 var det en nasjonalt regulert makspris for kontingent i norske kulturskoler. Etter at de 

statlig øremerkede tilskuddene falt bort og maksprisen ble opphevet, har kontingenten i Asker 

kulturskole vært blant de høyeste i landet. For 2015 har Asker kulturskole Norges 22. høyeste pris, og 

for samme år var gjennomsnittspris kr 2547 pr år og medianprisen kr 2660 pr år.7 En ordinær 

elevplass i kulturskolen koster i dag 4575 kr per skoleår. Elever i Asker kulturskole som benytter mer 

enn ett tilbud, spiller i ensemble eller har utvidet spilletid betaler ordinær kontingent for dette i 

tillegg.  

En sammenlignende tabell for priser ved andre kulturskoler er vanskelig å sammenstille da det er 

store forskjeller i hvordan prisene er innrettet.  De ulike prisene kan ha svært ulikt innhold, dvs. hva 

elevene får for elevkontingenten i form av undervisningstid, inkluderte samspill- og ensemblegrupper 

m.m. En slik tabell anses derfor ikke som en hensiktsmessig fremstilling.  

Asker kulturskole innvilger friplasser etter søknad, i henhold til inntektsgrenser som er i tråd med 

innvilgelse av friplass i andre kommunale tjenester som barnehage. Kulturskolen har ikke 

søskenmoderasjon og ingen andre former for rabatter. Elever som er interessert i å fordype seg og 

som kanskje også har særlige forutsetninger, betaler en høy pris i kulturskolen i dag da de betaler 

ordinær kontingent for elevplass, for utvidet spilletime og for deltakelse i ulike ensembler. Nivået på 

kontingenten i Asker kulturskole er noe lavere enn i Bærum, Hurum og Røyken kulturskoler. Men hva 

kontingenten dekker er noe ulikt. I Røyken får elevene noe lengre spilletimer, og i Bærum dekker 

kontingenten også ensemblespill og lørdagsskoletilbud med utvidet spilletime for de elevene som 

ønsker å forplikte seg til mer enn kun én spilletime i uka. Dette er en modell det kunne være 

interessant å se nærmere på og vurdere som aktuell for Asker kulturskole. Modellen fungerer som et 

insitament til større innsats, og elever som ønsker å fordype seg i et kunstfag får mulighet for dette 

uten at økonomi skal være et hinder. 

Det er ønskelig å se på en tilsvarende modell for Asker kulturskole som den som finnes i Bærum. 

Dette henger sammen med tidligere drøftinger i denne planen om at alle elever i musikkfagene har 

behov for et samspilltilbud. Men med dagens struktur og nivå på elevkontingent er det mange som 

ikke velger slike ekstratilbud. I tillegg mangler det opplæringstilbud i samspillensembler for flere av 

instrumentene.  

Det er dermed behov for en gjennomgang av kulturskolens elevkontingent, både i forhold til prisnivå, 

moderasjoner for søsken eller opplæring i flere fag, friplasser og hva elevene får for pengene.  

Søskenmoderasjon 

Kulturskolen har per i dag ingen søskenmoderasjon eller rabatt for elever som er med på flere ulike 

fag. Dette ønsker kulturskolen ikke å gå inn for i fremtiden heller. Etterspørselen er innen flere fag 

svært høy, og disse fagene har lange ventelister. På denne måten vil en rabatt for elever som er med 

på flere ulike fag bidra til at færre kan få et opplæringstilbud i kulturskolen. Søskenmoderasjon 

begrunnes gjerne med at den for noen familier med lavere inntekt kan bidra til at flere får tilgang til 
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kulturskolen. Men søskenmoderasjon er ikke spesielt målrettet mot lavinntektsfamilier, den treffer 

alle familier. Dermed vil familier med høy inntekt også få samme rabatt som familier med lav inntekt. 

Søskenmoderasjon anses derfor å treffe for dårlig, og kulturskolen anbefaler ikke å gå inn for dette.  

Friplasser 

Kulturskolen har i dag en friplassordning som slår inn for familier med brutto inntekt under 300.000. 

Friplassordninger treffer lavinntektsfamiliene bedre enn søskenmoderasjon, og friplassordningen er 

derfor å foretrekke. Men det bør vurderes om innslagspunktet skal heves, og om det skal innføres 

graderinger slik at det gis friplasser for familier med samlet brutto inntekt under et nivå og halvering 

av elevkontingenten under et høyere nivå. Friplassordningen må også kommuniseres bedre, slik at 

aktuelle familier blir kjent med den. Friplassordningen bør begrenses til én elevplass per barn.  

Differensiering av elevkontingent i de ulike opplæringsprogrammene 

Det vil være gunstig å differensiere prisen for noen av kulturskolens tilbud gjennom universelle 

ordninger som også vil kunne bidra til økt tilgjengelighet for flere elever uavhengig av 

familieøkonomi. Dette vil særlig være aktuelt for tilbud i breddeprogrammet hvor det vil være 

naturlig å ha en del tilbud som har en lavere elevkontingent enn tilbud i kjerneprogram og 

fordypningsprogram. 

3.7.  Digitalisering 
Askerskolen er i gang med et stort og ambisiøst digitaliseringsprosjekt. Det blir gjort store 

investeringer i IKT-utstyr og infrastruktur, samt i programvare og kompetanseheving. Kulturskolen 

har også et stort uutnyttet potensiale i digitale løsninger. Flere lærere bruker digitale verktøy aktivt i 

opplæringen, men dette varierer mye fra lærer til lærer. Det er med andre ord behov for kollektivt å 

løfte satsingen på digitale verktøy i kulturskolen.  

Mulighetene er mange, og digitale verktøy kan bidra til økt læring hos elevene. Dette kan være 

gjennom strømming av gruppetimer, teknikk-klasser og forestillinger. Elevene kan gis tilgang til 

veiledningsvideoer og digitalt læremateriell, og mulighetene for innspilling av lyd og video kan brukes 

i opplæringen og vurdering av elevfremføringer. De digitale verktøyene skal ikke erstatte den 

menneskelige læreren og relasjonen mellom lærer og elev. Men de kan bli et svært godt supplement 

som utvider læringsmulighetene til elevene. I tillegg er det viktig at kulturskolen er tidsaktuell og 

fremtidsrettet hvis kulturskolen skal beholde sin aktualitet overfor barn og unge.  

En slik satsning forutsetter investeringer i utstyr og infrastruktur, og ikke minst kompetanseheving 

hos alle ansatte. Det bør nedsettes et team for FOU-arbeid knyttet til det digitale arbeidet i 

kulturskolen, og dette arbeidet bør knyttes opp til det pågående arbeidet som gjøres i Askerskolen. 

3.8.  Kulturskolen som kompetansesenter 
Kulturskolen skal i henhold til rammeplanen ha en rolle som lokalt ressurssenter i kommunene. Også 

kulturskolens lovhjemmel i Opplæringsloven gir kulturskolene et klart oppdrag som 

kompetansesenter gjennom tilknytningen til skoleverket og kulturlivet.  

Asker kulturskole velger å kalle dette for «kompetansesenter», dette da det er kompetanse i kunst- 

og kulturfaglig og -pedagogisk arbeid som er kulturskolens kapital. 

Asker kulturskoles rolle som kompetansesenter (tidligere kalt ressurssenter) ble også beskrevet og 

vedtatt gjennom Strategi 2012-2015 Kulturskole for alle. I den nye Rammeplan for kulturskolen – 
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Mangfold og fordypning heter det at kulturskolen «skal samarbeide med skole- og kultursektor og 

medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.» Videre presiseres at dette 

innebærer et forpliktende samarbeid med barnehager, skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle 

aktører inne kunst- og kulturformidling.(Rammeplan s 8)  

Som kompetansesenter har Asker kulturskole et stort potensiale, og kulturskolen opplever at mange 

har forventninger til kulturskolen om dette. Kulturskolen har nærmere 30 årsverk med kunstfaglig og 

kunstpedagogisk kompetanse, og vil kunne bidra med den kompetansen i svært mange tilfeller. I 

tillegg kan kulturskolen være en prosjektpartner for frivillige lag og foreninger i kulturlivet, andre 

kommunale virksomheter, kulturinstitusjoner eller andre private aktører.  

Det er behov for å opprette strukturer og nettverk som kan sikre de samarbeidene kulturskolen bør 

ha med andre kommunale virksomheter og det frivillige kulturlivet. Eksempler på slike nettverk:  

- Korpsene og orkesteret 

- Barnevernet, PP-tjenesten, barne- og familieenheten og flyktningmottakene 

- Kulturhuset, bibliotekene og innbyggertorgene 

- Rektormøtene i grunnskolene 

- Virksomhetsledere for barnehagene  

I tillegg er det et behov for å tydeliggjøre hva kulturskolen kan bidra med som kunstfaglig og 

kunstpedagogisk kompetansesenter. Kulturskolen har per i dag ikke egne midler til å utvikle nye 

opplæringstilbud, prosjekter eller tilbud til andre aktører eller virksomheter. Tidligere har slike 

utviklingsprosjekter vært finansiert fra tilskuddsordninger som nå er lagt ned. Skal kulturskolen være 

i stand til å utvikle og tilby kompetanse gjennom samarbeid må det finansieres. Noe kan finansieres 

med prosjektmidler, primært i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Noe kan selges, men 

selvkostprisen vil være høy og erfaringsmessig føre til at få er villige til å kjøpe. Det bør derfor 

vurderes å tilføre kulturskolen midler for å utvikle opplæringstilbud, prosjekter og andre 

tilbud/aktiviteter som kan tilbys til sterkt redusert pris.  

3.8.1.  Kulturskolen og skoleverket 

Opplæringsloven § 13-6 understreker at kulturskoletilbudet skal være organisert i tilknytning til 

skoleverket. Det er naturlig å se denne tilknytningen i sammenheng også med formålsparagrafen i 

Opplæringsloven, § 1-1, som sier at opplæringa i skolen «skal bidra til å utvide kjennskapen til og 

forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.» Og videre at 

«Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding.». Per i 

dag finnes ingen formaliserte samarbeid mellom skole og kulturskole om undervisning og 

gjennomføring av de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen.  

Stortingsmelding 28: Fag – Fordypning- Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet varsler en 

fornyelse av fagene i grunnskolen. De temaene som skal prioriteres i fagfornyelsen er folkehelse og 

livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Til grunn for stortingsmeldingen 

ligger blant annet NOU 2015: 8 Fremtidens skole: fornyelse av fag og kompetanser, også kjent som 

Ludvigsen-utvalgets sluttrapport. NOU 2015:8 anbefaler at fire kompetanseområder skal være 

retningsgivende for prioriteringer i en fagfornyelse: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, 

kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, og kompetanse i å utforske og skape. NOU 2015:8 

anbefaler en styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen, med begrunnelse i disse fagenes 
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allmenndannende funksjon. NOU 2015:8 peker på at de praktiske og estetiske fagene er spesielle i 

skolen, blant annet fordi de tar i bruk andre læringsmetoder enn de mer teoretiske fagene.  

SSBs kartlegging av formell kompetanse blant lærere i undervisningsfagene i grunnskolen fra 20148 

viser at ca. 50 % av lærerne som underviser i kunst og håndverk i grunnskolens 1.-7. trinn har null 

studiepoeng, og altså ingen formell kompetanse i faget de underviser. For ungdomstrinnet er 

andelen som helt mangler undervisningskompetanse noe lavere, men utgjør like fullt 30 % av 

lærerne i kunst og håndverk. Når det gjelder musikkfaget er det kun 8 % av grunnskolelærerne som 

har mer enn 60 studiepoeng, altså tilsvarende ett års studium i faget, men andelen som har null 

studiepoeng er noe lavere enn for kunst og håndverk, nemlig 38 %.  Kompetansen i musikk er på 

samme måte som i kunst og håndverk ujevnt fordelt: Mens over halvparten av musikklærerne på 

ungdomstrinnet har 60 studiepoeng eller mer faglig fordypning, er andelen med samme kompetanse 

på småskole og mellomtrinnet henholdsvis 17 % og 25 %.  

Dette er alarmerende tall, og kulturskolen ser nødvendigheten av at man foretar en kartlegging av de 

praktisk-estetiske fagenes status og lærernes kompetanse i Askerskolen. Det er grunn til å anta at det 

er behov for et kunstfaglig kompetanseløft dersom grunnskolen skal kunne imøtekomme den 

forestående fagfornyelsen som varsles i Stortingsmelding 28, men også for å kunne imøtekomme 

dagens kompetansemål i Kunnskapsløftet.  

3.8.2. Kulturskolens samarbeid med SFO og DKS  

Asker kulturskole hadde allerede fra 1996 et kurstilbud til SFO. Dette var kurs med elevbetaling. 

Kursene var ettertraktede og kulturskolen ga tilbud om flere kurs innen musikk, dans, teater og 

visuell kunst.  

Utdanningsdirektoratet utlyste fra 2010 og over tre år utviklingsmidler som kulturskolene kunne søke 

på. En av forutsetningene her var at prosjektene skulle utvikles i samarbeid med skole, SFO eller 

andre. Utviklingsmidlene ble avløst av den statlige satsingen «Kulturskoletimen» skoleåret 2013-14, 

men denne ordningen ble nedlagt av regjeringen Solberg 1 i 2013.  

Gjennom disse to ordningene kunne Asker kulturskole utvikle og tilby flere kurs, prosjekter og tilbud 

inn mot skole og SFO. Men da tilskuddene og ordningene ble lagt ned forsvant midlene og dermed 

også Asker kulturskoles prosjekter.  

Høsten 2016 ble kultur-SFO innført i Asker, og kulturskolen er sammen med kulturhuset representert 

i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ledes av en prosjektleder fra oppvekst, og oppvekst har det 

overordnede ansvaret for ordningen. Kulturskolen bidrar til å finne gode pedagoger til de ulike kunst- 

og kulturfagene som tilbys i ordningen. For skoleåret 2016-17 er det planlagt kurs og opptredener i 

beatboxing, hip hop og nysirkus samt teaterlek. I tillegg får alle se en forestilling i kulturhuset. 

Kursene er korte (3 – 6 ukers varighet) og er egnet som en introduksjon til ulike kunst- og kulturfag. 

Det bør vurderes om administreringen av kultur-SFO burde legges til Asker kulturskole med tanke på 

å sikre helhet og sammenheng i det kunstfaglige tilbudet elevene møter i SFO, skole (gjennom DKS) 

og i kulturskolen, og med tanke på å utnytte kulturskolens samlede kompetanse innen dette 

kompetanskrevende fagområdet.  
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Siden Asker ble såkalt direktekommune i Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2016, er det kulturskolen 

som i sin helhet koordinerer, leverer innhold til og produserer DKS som når alle barn i grunnskolen i 

Asker flere ganger årlig. Gjennom DKS har kulturskolen et samarbeid med lærere i skolen om 

innholdet som formidles, slik at dette skjer i tett dialog med skoleverket. Det er potensiale til å 

utnytte dette enda bedre ved å bygge videre på produksjonene og satsningene i DKS for eksempel 

gjennom kurs for lærere i grunnskolen og gjennom tilbud og satsninger i kultur-SFO.  

Kulturskolen hadde frem til 2008 kursmidler for å kunne bidra til kompetanseheving for lærere som 

underviser i estetiske fag i skolen. I de kunstpedagogiske miljøene oppleves det som en utfordring at 

det er mangel på faglærere i estetiske fag i grunnskolen, fordi lærerne som skal ta imot de 

profesjonelle kunstnerne ikke i tilstrekkelig grad har forutsetninger for å gjøre et godt for- og 

etterarbeid med elevene slik at de får en god opplevelse og forståelse av kunstuttrykkene de møter. 

Vi ser også med bekymring på at mange skolers mangel på kvalifisert opplæring i estetiske fag får 

betydning for den kompetansen elevene har når de kommer som elever i kulturskolen, og hvordan 

interessen for kunstfagene ikke på samme måte som tidligere vekkes eller fanges opp i grunnskolen. 

Det er hensiktsmessig å se satsningene som gjelder kunst og kultur for barn i en kommune i 

sammenheng, og søke i størst mulig grad å skape forbindelser mellom disse slik at barna opplever at 

det tenkes helhetlig. Det er også hensiktsmessig å utnytte kulturskolens kompetanse i større grad 

som en ressurs i skole og barnehage. 

3.8.3. Kulturskolen og kulturlivet 

Skolekorpsene 

Kulturskolen samarbeider i dag med alle skolekorpsene i Asker: Nesøya, Borgen, Heggedal & 

Blakstad, Bondi & Vettre, Asker, Holmen og Arnestad skolekorps. Samarbeidet innebærer blant annet 

at korpsenes dirigenter 

avlønnes gjennom 

kulturskolen, og at 

korpsene betaler en 

subsidiert pris for 

dirigenttjenesten til 

kulturskolen.  I tillegg får 

alle korpsmusikanter sin 

instrumentalopplæring i 

kulturskolen ved at elevene 

betaler for ordinær 

elevplass. 
                                 Heggedal og Blakstad skolekorps  

Dagens ordning innebærer også at så mye som mulig av undervisningen i et korps er knyttet til en 

skole. Dette for blant annet å sikre at begynneropplæringen av korpsmusikantene skjer i nærmiljøet 

der elevene bor. Samtidig er kulturskolen opptatt av å samle opplæringen slik at flere lærere 

underviser ved samme skole på samme dag. Dette er viktig for å kunne etablere gode læringsmiljøer 

for elevene hvor faglig samarbeid med andre lærere og elever er mulig. I tillegg er det viktig for 

lærernes arbeidsmiljø.  Samarbeidet koordineres av en avdelingsleder som også er korpsansvarlig 

ved kulturskolen og kontaktperson fra korpsene.  
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Dirigentordningen administreres av kulturskolen og omfatter lønnsutbetaling gjennom kulturskolen, 

håndtering av kontrakter og stillingsberegninger i samarbeid med korpsene.  Korpsene får også 

veiledning i ansettelsesprosessene av dirigenter, og kulturskolen er også behjelpelig med 

bekjentgjøring og rekruttering av nye dirigenter.  

Samarbeidet mellom skolekorpsene og kulturskolen skal sikre kvalitet og kontinuitet i opplæringen av 

korpsmusikantene og i dirigentarbeidet i korpsene. Det skal også sikre at felles ressurser utnyttes 

optimalt samt en forutsigbarhet for korpsene om at deres behov blir møtt. Dette forutsetter blant 

annet ulike former for nettverk mellom kulturskolen og korpsene, mellom dirigenter, mellom 

dirigenter og kulturskolelærere med mer.  

Tidligere faglige samarbeid har vært prosjekter som «Korps i Skolen» (KIS) i samarbeid med Arnestad 

skole og Arnestad skolekorps. Dette prosjektet ble videreført for skoleåret 2012-2013 under navnet 

«Spill i Skolen» (SPIS), men er nå avsluttet blant annet grunnet manglende finansiering.  

Det er behov for en gjennomgang av samarbeidet mellom kulturskolen og korpsene, med tanke på å 

videreutvikle samarbeidet. Ansettelsesforhold og avlønning av dirigenter også noe som må drøftes. 

Dette samarbeidet er svært viktig for korpsene og kulturskolen, og så vidt omfattende at det bør gis 

oppmerksomhet i en egen politisk sak. Det er derfor varslet en egen sak om samarbeidet mellom 

korpsene og kulturskolen i 2017. 

Orkester 

Kulturskolen samarbeider også med symfoniorkesteret Musica Sinfonietta, og orkesteret har 

dirigentavtale på lik linje som korpsene. Ungdomsorkesteret teller i dag rundt 40 musikere, og er 

svært aktivt. Blant samarbeidspartnere de siste årene kan nevnes Sølvguttene, Oslo filharmonien, 

kjente utøvere som Alexander Rybak og Håvard Gimse, samt kor og orkestre i inn- og utland. 

Orkesteret rekrutterer i hovedsak 

fra Asker kulturskole, men også 

fra en rekke andre kulturskoler i 

regionen og har den senere tid 

etablert seg som et orkester med 

en regional funksjon på høyt nivå. 

Musica Sinfonietta er ett av svært 

få ungdomsorkestre på Østlandet 

som har fast besetning med 

blåsere i tillegg til 

strykeinstrumenter. I tillegg til 

ungdomsorkesteret er det også et 

barneorkester med ca. 20 

medlemmer.  

Orkesteret merker særlig utfordringen med at en del instrumenter nærmest er fraværende i 

kulturskolene i regionen med tanke på å opprettholde en fullverdig besetning. Det er flere år siden 

det var kontrabass-elever, og det er utfordrende å rekruttere elever som spiller bratsj, cello, horn, 

obo og fagott, til tross for at orkesteret i dag har hele Vestregionen som nedslagsfelt for sin 

rekruttering. 

Symfoniorkesteret Musica Sinfonietta 
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Asker kommune deltar i Vestregionens samarbeid innen musikkfeltet gjennom VUS: Vestregionens 

Ungdomssymfonikere. Det er i dag få elever fra Asker som deltar i VUS, da elevene i Asker har et 

svært godt orkestertilbud gjennom Musica Sinfonietta. Kulturskolene i Asker og Bærum har etterlyst 

en evaluering av VUS, og har et ønske om at dette samarbeidet forankres bedre i kulturskolene og i 

større grad sees i sammenheng med de store etablerte ungdomsorkestrene i kommunene. 

Real trøkk 

Dissimilis-bandet Real Trøkk har eksistert siden 1996 med idealistiske foreldre som ildsjeler. Fra 

høsten 2002 tok Asker kulturskole på seg det musikalske ansvaret for gruppen og knyttet til seg 

pedagoger med kompetanse på dette feltet. Musikalsk leder ble Ola Skaare, mangeårig musikalsk 

leder for Dissimilis i Bærum. Asker kulturskole foretar avlønning av musikalsk leder etter samme 

modell som for dirigenter.  

3.8.4. Kulturskolen og andre kommunale virksomheter  

Kulturskolen samarbeider med en rekke andre kommunale virksomheter, både gjennom formaliserte 

samarbeid og mer sporadiske samarbeid. Kulturskolen deltar i arbeidsgruppen for kultur-SFO, 

produserer og gjennomfører en rekke konserter og forestillinger under Asker kulturfestival, er 

medarrangør for UKM (Ung kultur møtes – tidligere Ungdommens kulturmønstring) sammen med 

Radar og Asker kulturhus, er medarrangør for Barnas Verdensdager, bidrar i gjennomføringen av 

Ungdommens Musikkmesterskap for Oslo-regionen og kulturskolen samarbeider om Vestregionens 

Ungdomssymfonikere hvor kulturskolen er vertskap med øvingslokaler, bidrar med instruktører og 

har elever som deltar i orkesteret. Kulturskolen har også gjennom mange år hatt et samarbeid med 

klubbene hvor lærere fra kulturskolen har vært instruktører for band, innenfor dans osv. 

Kulturskolen bidrar også med kompetanse i det politisk-administrative arbeidet i kommunen, 

gjennom å delta i arbeidsgrupper for ulike planer (Kulturplan, kulturarenaplan) og som 

saksbehandlere for ulike saker innen kulturfeltet som også berører kulturskolens virksomhet, som for 

eksempel DKS. 

Kulturskolen kan sammen med kommunale virksomheter innen tjenesteområdene helse og omsorg, 

og oppvekst skape spesielt tilrettelagte og målrettede tilbud. Dette kan være i samarbeid med barne- 

og familieenheten og barneverntjenesten, samfunnshelse og integrering, arbeid, fritid og avlastning, 

og psykisk helse og rus. Dette kan være egne grupper eller enetilbud for barn og unge med spesielle 

utfordringer, enten det knytter seg til sykdom, psykisk helse, rus, hjemmemiljø, skolemiljø eller 

annet.  

Kulturskolen har mulighet til å skape ulike tilrettelagte tilbud som tar utgangspunktet i den enkelte. 

Kunst- og kulturfagene har vist seg å være svært effektive for å skape mestring og styrket selvbilde, 

og bruk av musikk i behandling av rus og psykiske helseproblemer viser god effekt. Helsedirektoratet 

anbefaler musikkterapi som en av flere behandlingsformer ved psykiske helseproblemer.9 

Kulturskolen gjennomfører sangstund på eldreinstitusjoner med sangpedagoger fra kulturskolen. 

Kulturskolens musikkterapeut har også gjennomført forsøksprosjekt mot enkeltbeboere på 

institusjon, iPod-prosjekt. Her har beboere som ikke kan benytte seg av tilbudene på institusjonene 

                                                           
9
 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-

psykisk-helsevern#musikkterapi  
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fått en til en oppfølging med bruk av musikk for å bedre hverdagen. Musikken er tilrettelagt til den 

enkelte bruker. 

Kulturskolen har i dag en musikkterapeut ansatt i 20 % stilling som er rettet inn mot tilrettelagt 

musikkopplæring av elever som søker plass i kulturskolen. Gjennom arbeidet med DKSS og 

samarbeidet med institusjonene ser vi et behov for en utvidelse av musikkterapi-tilbud i kommunen 

rettet mot denne målgruppen. Det er også behov for musikkterapeut og kunstterapeut som kan 

jobbe med barn og unge med ulike utviklingshemminger i samarbeid med grunnskole og barnehage, 

og som kan jobbe med barn og unge som bosettes i kommunen i samarbeid med for eksempel 

mottaksklassene. Med tanke på faglig fellesskap er det naturlig at denne kompetansen er hos 

kulturskolen. 

Eksempler på prosjekter for spesielle målgrupper som Asker kulturskole har gjennomført:   

 P:UNKT (2009 – 2012) Teater med enslige mindreårige flyktninger/Bleiker vgs elever. 

Samarbeid  Asker kulturskole/ barnevern/Akershus Teater. Forestillingsrettet. 

 Seniorteater siden 2010, ca. 12 deltakere ved Holmen seniorsenter. Revy basert på egne 

tekster. 

 «Barna til Hans» teater med elever med diagnose Asperger – samarbeid Aktiv fritid, Asker 

kommune. Forestilling basert på egne tekster i 2017 –«Litt annerledes»  

3.8.5.  Den kulturelle skolesekken (DKS) og spaserstokken (DKSS) 

Asker kulturskole drifter og utvikler i dag Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle 

spaserstokken (DKSS), og kommunen har avsatt administrative ressurser til begge ordningene. 

Ordningene finansieres av statlige midler og spillemidler.   

Den kulturelle skolesekken (DKS) 

Den kulturelle skolesekken ble introdusert som et nasjonalt tiltak i 2001, og er i dag et samarbeid 

mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Den kulturelle skolesekken (DKS) er 

etablert som et varig og obligatorisk tiltak for alle grunnskoler i landet og skal bidra til at alle 

skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kulturtanken (tidligere 

Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. 

DKS i Asker er lagt til kulturskolen som administrerer og forvalter ordningen. Det er hos to 

avdelingsledere og hos økonomikonsulent avsatt til sammen 50 % stilling.  

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av kulturdepartementet. I 2015 

var summen 210 millioner kroner. Asker kommune ble direktekommune fra 1. august 2016. 

Direktekommuner er kommuner som selv har valgt å ta hele ansvaret for DKS-ordningen, til forskjell 

fra kommuner som kun får en tredjedel av midlene direkte til seg, mens de øvrige to tredjedelene går 

til fylkeskommunen som i hovedsak forvalter ordningen. 

Foreløpig mottar Asker musikktilbudet i DKS gjennom skolekonsertordningen. Kulturskolen 

produserer, bestiller og legger turnéplanene for de andre kunst- og kulturuttrykkene. Vi har tett 

kontakt med skolene med mål om å tilrettelegge turneene for den enkelte skole og dennes timeplan. 

Det er opprettet en referansegruppe som skal være med å avgjøre programmet for DKS i Asker. 

Denne referansegruppen består av en lærer fra barneskolen, en lærer fra ungdomsskolen, en 

representant fra Trafo Kunsthall, en representant fra kulturhuset samt DKS-koordinatorer i 
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kulturskolen. Kunstnere kan sende inn programforslag innen de ulike disipliner til DKS innen en årlig 

frist. Styringsgruppen for DKS er direktør for teknikk, kultur og fritid, direktør for oppvekst, 

oppvekstrådgiver samt virksomhetsleder ved kulturskolen.    

 

Kulturskolen utvikler flere prosjekter lokalt. Den internasjonale teatergruppen New International 

Encounter (NIE) har produsert forestillingen «We come from far, far away» delvis i samarbeid med 

kulturskolen og med bruk av kulturskolens lokaler. Noen grunnskoleelever har også fått være med i 

skapelsesprosessen av stykket. Stykket har blitt meget godt mottatt i skolene. Et TekstLab prosjekt 

skal settes i verk våren 2017 med Radar scene som samarbeidspartner. Her får ungdomsskoleelever 

forme egne tekster som fremføres på 

en scene av elevene selv i samarbeid 

med profesjonelle scenekunstnere. 

DKS i Asker utvikler også skoleåret 

2016-2017 et prosjekt i visuell kunst 

sammen med Trafo Kunsthall som har 

arbeidstittelen «Kunst Pluss, hvor en 

kunstner og prosjektleder Hildur 

Bjørnsdottir sammen med 

billedkunstner og performance 

kunstner Anne-Liis Kogan, 

samarbeide med mattelærer i 

skolene. 

Asker kulturskole disponerer i dag 50 000 kr til produksjon og formidling av kunstopplevelser i 

barnehagene. Mellom 8-16 av Askers i alt 76 barnehager får ett DKS-besøk (konsert/forestilling) 

hvert år, avhengig av hvor mange utøvere konserten eller forestillingen har. Det er varslet en egen 

politisk sak om videreutvikling av DKS i barnehagene i 2017.  

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 

Formålet med ordningen er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for 

samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren. Midlene skal hovedsakelig benyttes til 

profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og 

kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Prosjektet startet i 

2007 som et samarbeid mellom Asker kulturhus, Asker Frivilligsentral, Asker Musikkråd og Asker 

kulturskole.  

DKSS i Asker har rundt 60-70 arrangementer årlig på ulike arenaer. Eldre bosatt på institusjoner, eller 

eldre bosatt hjemme som ikke kan nyttiggjøre seg av kommunens ordinære kulturtilbud, skal ha lik 

mulighet til å oppleve kulturformidling av høy kvalitet. Asker kulturskole er ansvarlig for 

gjennomføringen av Den Kulturelle Spaserstokken i Asker og har avsatt 20 % stilling til administrering 

av ordningen. Hvert år kan det søkes om midler fra Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kulturdepartementet via Akershus fylkeskommune hvor Asker kommune har fått tildelt midler siden 

oppstarten.    

Teaterkompaniet NIE på DKS-turné i Asker 
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Det er i kulturplanen samt i handlingsprogrammet for 2017 varslet en politisk sak om videreutvikling 

av Den kulturelle spaserstokken. Vi ser et særlig behov for å opprette en stilling som musikkterapeut. 

  

3.9.  Samarbeidspartnere   
Kulturskolen samarbeider i dag med en rekke aktører, enten innen det frivillige og profesjonelle 

kulturlivet, kulturnæringer, andre kommunale virksomheter som skole, barnehage og eldreomsorg, 

høyere utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner med flere.  

Det bør inngås partnerskapsavtaler med samarbeidsaktører som tydeliggjør hva samarbeidet 

omfatter, forventningene til partene samt beskrivelse av møteplasser og nettverksstrukturer.  

Eksempler på samarbeid kulturskolen har eller har hatt med viktige institusjoner:   

Trafo, Oslofjordmuseet og Asker museum 

Benyttes til konserter, forestillinger og utstillinger med kulturskolens elever. I tillegg produseres det 

lokale DKS-tilbud i samarbeid med museene.  

Lancelot – Jazzklubben 

Storbandet har jevnlige konserter i Asker jazzklubb sin regi. Jazzklubben benytter kulturskolens 

storband til blant annet satsing på ung jazz i Asker. 

Kunst rett vest 

Avdeling Lien, Dikemark sykehus var arena for Kunst rett vest i 2016. Kulturskolen var ansvarlig for 

åpningstablåer, utstilling av elevarbeider i eget prosjektrom. Det ble også utviklet et DKS-prosjekt for 

10. trinn. Elever fikk omvisning med en av kulturskolens kunstfaglærere, de fikk høre om Dikemarks 

historie og psykiatriens historie i Norge, og de deltok tegning i trappeoppgangen. 

Asker bibliotek  

 Kulturskolen har invester i utstyr til musikkteknologi og animasjon, og utstyret er plassert i 

bibliotekets grupperom. Biblioteket har fått midler til kursing i bruk av utstyret.  

 Kulturskolen arrangerer animasjonskurs for barn og ungdom 9-12 år i bibliotekets 

grupperom. 

 Kulturskolen og biblioteket har hatt samarbeid om skrivekurs. Det var vanskelig å få dette i 

gang permanent. 

 Kulturskolens visuelle avdeling får stille ut i Galleriet i Asker bibliotek en uke på våren. 

 Tilbud for eldre i samarbeid med DKSS 

 Elever fra kulturskolen holder jevnlig konserter i biblioteket 

Asker kulturhus 

 Kulturskolen og kulturhuset har hatt tradisjon for å samarbeide om større forestillinger, som 
for eksempel «We got Rythm l» «We got Rythm ll», «We got Prøysen», «Råkkeulven» og 
«Jula varer helt til påske».  

 Kulturskolen leier lokaler i kulturhuset til teaterundervisning.  

 Ungdommens kulturmønstring (UKM): Fra kulturskolen er avdelingsleder med i 
prosjektgruppa og i tillegg lærere til selve gjennomføringen av arrangementet. Kulturskolen 
har hatt hovedansvaret for arenaen med de «lyd-svake» innslagene. 

 Barnas verdensdager (BVD): Fra kulturskolen er avdelingsleder med i prosjektgruppa og i 
tillegg lærere på selve gjennomføringen enten som verkstedholdere eller vertskap. 
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 Foajekonserter – elever spiller små konserter i Vestibylen i forkant av større konserter. 

 Matinéarrangement i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken 

Aktiv fritid 

Den kulturelle spaserstokken, sangstund på eldre institusjon, musikkterapi – «iPod prosjekt» - på 

eldre institusjoner 

Seniorsentrene 

Brukes til konserter med elever og til Den kulturelle spaserstokken 

Eldreinstitusjoner 

Den kulturelle spaserstokken har et omfattende samarbeid alle Askers eldreinstitusjoner 

Norges Musikkhøgskole (NMH) 

Kulturskolen har inngått partnerskoleavtale med Norges musikkhøgskole om praksisveiledning av 

studenter. Flere av kulturskolens elever har vært eller er elever ved NMHs talentprogram TUP, og det 

opprettes da et samarbeid på lærernivå mellom NMH og kulturskolen knyttet til den enkelte elev.  

Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO)  

Kulturskolen har hatt praksisveiledning av studenter i teaterfag på Praktisk-pedagogisk utdanning.  

3.10. Forsknings- og utviklingsarbeid   
Som en stor kulturskole i nasjonal sammenheng har Asker kulturskole et ansvar for å ta initiativ til og 

drive et forsknings- og utviklingsarbeid innen det kunstfaglige og kunstpedagogiske feltet. Dette kan 

både være enklere utviklingsprosjekter hos enkeltlærere eller lærergrupper, samarbeid opp mot UH-

sektoren på masterarbeider samt forskningsprosjekt på høyere nivå. Følgeforskning inn mot 

utviklingsprosjekter i kulturskolen bør også vurderes, og det tidligere nevnte digitaliseringsprosjektet 

kan være en god case for følgeforskning.  

Kulturskolen har noen lærere med små forskningsprosjekter innen emner som videoproduksjon, 

nettsider til undervisning, Askers musikkliv for 100 år siden, med mer.  

Det bør opprettes et eget team bestående av lærere og avdelingsleder som har ansvar for FOU-

arbeidet i kulturskolen. Og det bør innledes samarbeid med UH-sektoren om konkrete 

forskningsprosjekter.  

3.11. Kommunikasjonsarbeid 
Kulturskolen har i dag et begrenset kommunikasjonsarbeid, men benytter kommunenes nettsider 

samt Facebook til å synliggjøre sin virksomhet. Kulturskolen har et ansvar for at opplæringstilbudet 

er godt kjent for alle innbyggerne i Asker. Det er tidligere pekt på at økonomi kan virke 

ekskluderende, men mangel på informasjon kan ha samme virkning. For mange er kulturskolen 

fortsatt ukjent, og spesielt gjelder dette innvandrerfamilier. Her har kulturskolen et spesielt ansvar 

for å gi god og forståelig informasjon.  

Kulturskolen bør heve og målrette sitt kommunikasjonsarbeid bedre, både digitalt og på trykk. Dette 

gjelder internt i kommunen så vel som eksternt mot kommunens innbyggere.  
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3.12. Nye Asker kommune 2020 
1. januar 2020 er nye Asker kommune en realitet, og kommunenes tre kulturskoler bør bli til én. Her 

ligger det store muligheter og samtidig mange utfordringer.   

Norske kommuner organiserer kulturskolene ulikt, og fraværet av bindende planverk for kulturskolen 

har bidratt til store forskjeller fra kommune til kommune. Rammeplanen «Mangfold og fordypning» 

skal bidra til å gjøre norske kulturskoler mer like, og det er innledet et samarbeid med Røyken og 

Hurum om utarbeidelse av lokale fagplaner. Dette for å komme frem til et felles planverk allerede før 

kommunesammenslåingen er gjennomført. Røyken, Hurum og Asker kulturskoler har fått 

tilskuddsmidler fra Norsk kulturskoleråd til dette arbeidet.  

Det er store forskjeller mellom kulturskolene i Røyken, Hurum og Asker. Først og fremst 

størrelsesmessig, men også i hvordan kulturskoleoppdraget løses. Ressursbruken er også ulik og 

samarbeidet med det frivillige kulturlivet som skolekorpsene er ulik. Det er nødvendig med en 

gjennomgang av praksis for å harmonisere den for hele den nye kommunen. Beste praksis bør legges 

til grunn for den videre utviklingen av kulturskolen i nye Asker kommune.   

Samtidig er det store likheter mellom kulturskolene i Røyken, Hurum og Asker. Oppdraget er det 

samme, og i det kunstpedagogiske arbeidet er mye likt. Røyken og Hurum jobber mye tverrfaglig da 

antall ansatte er langt lavere enn i Asker. Der Asker kulturskole har anledning til å jobbe faglig spisset 

innen enkeltfag og instrumenter da det er flere ansatte med samme kompetanse (f.eks. pianolærere 

eller gitarlærere), må Røyken og Hurum i større grad jobbe tverrfaglig for å få til faglige samarbeid. 

Mulighetene i dette ligger i at de ansatte i kulturskolene i Røyken og Hurum får tilgang til et større 

fagmiljø, mens Asker i større grad kan dra nytte av erfaringene med det tverrfaglige arbeidet som er 

gjort i Røyken og Hurum.  

Nye Asker kommune blir i tillegg til en kommune med flere innbyggere også en større kommune i 

utstrekning. Lokalisering av kulturskolens opplæringstilbud må derfor bli gjenstand for en 

gjennomgang, men det er viktig å anerkjenne at dagens lokalisering springer ut fra lokale behov. 

Derfor kan det ikke forventes store omstruktureringer av lokaliseringen med det første. Men den 

administrative organiseringen må raskt tilpasses den nye kommunen. Etablering av kulturstasjoner 

må også ses i lys av nye Asker kommune, spesielt i grenseområdene.  

Asker kommune er direktekommune i Den kulturelle skolesekken, mens Røyken og Hurum er 

ordinære DKS-kommuner. Det er også ulik organisering av både Den kulturelle skolesekken og Den 

kulturelle spaserstokken i kommunene. På disse to områdene er det behov for en helhetlig 

gjennomgang for å harmonisere tjenestetilbudet og organiseringen.  
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4. Samletabell mål, strategier og tiltak  

Kulturskolens eget opplæringstilbud 
MÅL: Alle barn og unge i Asker som ønsker det, skal få et målrettet opplæringstilbud i kunst- og kulturfag 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Jobbe for at flere barn og unge får 
elevplass ved kulturskolen 

Øke antall ordinære elevplasser i spilleopplæring ved 
kulturskolen med 50 plasser hvert år 
 

 213 639 1 065 1 491 

Øke antall ordinære elevplasser i gruppeundervisning 
ved kulturskolen med 45 plasser hvert år  
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

 8 24 40 56 

Målrettet rekruttering og informasjonsarbeid 
 

    

MÅL: Elevsammensetningen i kulturskolen skal gjenspeile befolkningssammensetningen i kommunen 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Jobbe for at flere barn og unge får plass 
ved kulturskolen uavhengig av 
familiebakgrunn 

Tilby friplasser ved kulturskolen med økt innslagspunkt 
som favner flere  
 

 100 
20 stk. 

150 
30 stk. 

200 
40 stk. 

Målrettet rekruttering og informasjonsarbeid  
 

    

Lage trykt og digitalt informasjonsmateriell om 
kulturskolen på flere språk 
 

 30 30 30 

Opprette opplæringstilbud i breddeprogrammet med 
lavere kontingent  
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

  78 
50 stk. 

234 
150 stk. 

390 
250 stk. 

Forsøk med gratis kulturskoleundervisning i utvidet 
skoletid, i samarbeid med barneskolene på Borgen (ett 

  400 
90 stk. 

400 
90 stk. 
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trinn) 
 

 Samarbeide med mottaksklassene ved Bondi, Hagaløkka 
og Borgen om undervisning i estetiske fag 
 

     

MÅL: Kulturskolens elever skal oppleve mestring og få gode ferdigheter og innsikt i kunstfagene 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Tilby opplæring av høy kvalitet Implementere Rammeplanen «Mangfold og 

fordypning» 
 

     

Utvikle lokale fagplaner 
 

     

Organisere kulturskolens opplæring i tre program-
områder (bredde-, kjerne- og fordypningsprogram) i 
henhold til rammeplanen «Mangfold og fordypning» 
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

     

Øke undervisningstiden elevene mottar i kulturskolen 
med fem minutter i uken. Gjelder for 600 elever i 
kjerneprogrammet 
 

 2 000 2 000 2 000 

Utvikle digitale verktøy for kulturskoleundervisning 
 

   100 200 

Tilby variert opplæring 
 

Tilby samspill og prosjekter for alle elever 
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

     

Øke antall oppmøter per uke for musikkelever i kjerne 
og fordypningsprogram  
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

  800 1 600 1 600 

Skape sosiale møteplasser for kulturskolens elever 
knyttet til undervisningen 
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(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

Legge til rette for tverrfaglig undervisning 
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

     

Gjennomgå Kulturskolens prisstruktur og prisnivå 
 

 PS? Avhenger av gjennomgang/politisk sak 

Gi opplæringen i tilrettelagte 
undervisnings- og formidlingslokaler som 
motiverer, engasjerer og fremmer 
skaperglede 

Utvide og tilpasse lokalene ved Østre Asker gård til 
kulturskolens behov 
 

  Ukjent  

Investere i nye instrumenter, utstyr, 
opplæringsmateriell – fast post i investeringsbudsjettet 
 

 500 500 500 

Utvikle en ny desentralisert struktur for 
kulturskoleopplæring i kulturstasjoner 
 

    

Bygningsmessige tilpassinger av skolelokaler som 
kulturskolen bruker til sin desentraliserte undervisning 
 

  Ukjent   

Utvikle en samarbeidsavtale om bruk av skolens lokaler 
for kulturskolens opplæring 
 

     

Kulturskolen skal ha høy kompetanse som 
ivaretar alle programområdene i de fag 
kulturskolen tilbyr 
 
  

Det skal jobbes systematisk med kompetansen til 
kulturskolens lærere og ledere 
 

    

Kulturskolens lærere og ledere skal få tilgang til 
eksterne kurs som gir relevant kompetanseheving 
 

 200 200 200 

Ved rekruttering av nye lærere skal det legges vekt på 
høy kompetanse, både kunstfaglig og pedagogisk 
 

    

Kulturskolen skal være en attraktiv arbeidsgiver som 
tilbyr store stillingsstørrelser gjennom brede 
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stillingsprofiler, også i samarbeid med grunnskolen 
 

MÅL: Kulturskolen skal kvalifisere elever til høyere kunstfaglig utdanning 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Gi ekstra utfordringer til elever med ekstra 
motivasjon og høyt ferdighetsnivå 

Opprette fordypningsprogram (talentprogram) i alle 
kunstfag 
 
(forutsetter tilgang til egnede lokaler) 

  800 1 600 1 600 

Konserter, visningsarenaer og forestillinger med 
utfordringer for elever på et høyere nivå 
 

    

MÅL: Alle barn og unge i Asker skal ha mulighet for å realisere sitt potensial innen kunstfag/kreative fag 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Gjøre kulturskolen tilgjengelig for alle 
kommunens barn og unge 

Opprettholde et desentralisert opplæringstilbud, 
primært lokalisert til skoler 
 

    

Samarbeide med grunnskolens lærere i de 
estetiske fagene 

Felles prosjekter for å synliggjøre kulturskolens 
opplæringstilbud 
 

  100 200 200 

Utarbeide rutiner for henvisning av spesielt 
interesserte, motiverte eller begavede barn til 
kulturskolen 
 

     

Kulturskolen som kompetansesenter 
MÅL: Asker kommune skal ha en helhetlig opplæring av høy kvalitet i de estetiske fagene for kommunens barn og unge 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Kulturskolen samarbeider tett med 
skolene om opplæring i de estetiske 
fagene 

Det gjennomføres en kartlegging av de estetiske 
fagenes stilling og premisser i Askerskolene 
 

     

Det utarbeides en ny faglig samarbeidsavtale mellom 
kulturskole og oppvekst 
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Kulturskolen utvikler sammen med skolene 
undervisningsopplegg og undervisningsprosjekter som 
selges til subsidiert pris til skolene 
 

   100 200 200 

Kulturskolen oppretter en 30 % administrativ ressurs til 
oppfølging av det faglige samarbeidet med skolene 
 

 246 246 246 

Flere lærere ansettes i kombinert stilling mellom 
grunnskole og kulturskole  
 

      

Kulturskolen bidrar til kompetanseheving 
for lærere i estetiske fag i grunnskolen 

Kulturskolen organiserer og leder fagnettverk for 
grunnskolens lærere i estetiske fag 
 

      

Noen DKS-produksjoner leggers opp slik at de bidrar til 
kompetanseheving for grunnskolens lærere 
 

     

Kulturskolen organiserer kurs for grunnskolens lærere i 
estetiske fag 
 

     

Kulturskolen samarbeider tett med det 
frivillige kulturlivet om opplæringen de 
ivaretar 

Det utarbeides en ny samarbeidsavtale med korpsene 
 

 PS Avhenger av politisk sak 

Det utarbeides en ny samarbeidsavtale med barne- og 
ungdomsorkestrene 
 

 PS Avhenger av politisk sak 

Alle elevene i skolekorpsene får tilbud om ordinær 
elevplass i kulturskolens bredde- eller kjerneprogram 
 

    

MÅL: Kulturskolen bidrar til høyere livskvalitet gjennom å tilrettelegge for deltakelse i kulturaktiviteter og 
kulturopplevelser i et folkehelseperspektiv 
Strategi Tiltak 2017 2018 2019 2020 
Videreføre og videreutvikle den kulturelle Videreutvikle DKS-tilbudet i barnehagene PS Avhenger av politisk sak 
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skolesekken (DKS) Utvikle lokale DKS-tilbud i samarbeid med kulturskolen 
og lokale kunstnere 
 

    

Videreføre og videreutvikle den kulturelle 
spaserstokken (DKSS) 

Utvikle lokale DKSS-tilbud i samarbeid mellom 
kulturskolen og lokale kunstnere 
 

PS Avhenger av politisk sak 

Samarbeide med Helse og omsorg og 
oppvekst om stillinger for 
musikkterapeuter og kunstterapeuter 

Ansette musikk- og kunstterapeut i kulturskolen for å 
utvikle et terapeutisk tilbud i samarbeid med helse og 
omsorg, oppvekst og barne- og familieenheten 
 

   410 820 820 

Samarbeide tett med andre kommunale 
virksomheter om ulike tilrettelagte og 
terapeutiske tilbud  

Opprette et nettverk for samhandling på tvers av 
kommunale virksomheter som ledes/koordineres av 
kulturskolen 
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Merknader 

 Flere av tiltakene avhenger av at kulturskolen får tilgang til egnede lokaler. Ved mangel på dette vil tiltak måtte utsettes, eller igangsettes i redusert 

omfang.  

 Beregningene er lagt inn med halvårseffekt der de starter opp i høstsemesteret.  

 Noen utgifter er ukjente, som utgifter til bygningsmessige tiltak ved skoler, opprusting og utvidelse av Østre Asker gård og kostnader knyttet til den 

politiske behandlingen av sakene om DKS, DKSS og samarbeidsavtale med korps og orkester.  

 

Forklaringer 
PS Det fremmes politisk sak 

INV Post i investeringsbudsjettet 

 Utrednings-/planleggingsfase 

 Gjennomføringsfase 

  Delt celle: vår- og høstsemester 

Sum kostnader fordelt på innsatsområder 
 DRIFT INVESTERING 

Innsatsområde 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Kulturskolens eget opplæringstilbud 221 4 771 7 619 8 367 0 500 500 500 

Kulturskolen som kompetansesenter 0 756 1 266 1 266 0 0 0 0 

SUM 221 5 527 8 885 9 633 0 500 500 500 

 

Økning i antall elever  2017 2018 2019 2020     

Ordinære elevplasser spilleopplæring  50 100 150 200     

Ordinære elevplasser 
gruppeopplæring 

45 90 135 180     

Elever i breddeprogram med lavere 
kontingent 

 50 150 250     

Elever i gratis 
kulturskoleundervisning i utvidet 
skoletid, i samarbeid med 
barneskolene på Borgen 

  90 90     

SUM 95 240 525 720     
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5. Oppsummering 
Asker kulturskole er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i Opplæringsloven. Ved siden av 

kulturskolens ordinære opplæring, knytter lovteksten kulturskolen til skoleverket og kulturlivet, som 

et kompetansesenter.  

Høsten 2016 kom den nasjonale rammeplanen «Mangfold og fordypning». Denne bør legges til 

grunn for drift og videre utvikling av Asker kulturskole. Basert på den nasjonale rammeplanen skal 

det utarbeides lokale fagplaner i alle fag. Opplæringen skal også organiseres i tre programmer: 

breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram (talentprogram).  

Siden 2003, da Asker kommune fikk prisen som årets kulturskolekommune, har elevtallet i 

kulturskolen vært synkende. Samtidig er befolkningsutviklingen i Asker stigende. Ventelistene er nå 

også økende. Det er derfor behov for å øke antall elevplasser ved kulturskolen.  

Asker kulturskole tilbyr i dag opplæring i visuelle kunstfag, teater og musikk hvor musikkopplæringen 

favner om lag sju ganger så mange elever som teateropplæringen og 20 ganger så mange elever som 

kunstfagopplæringen. Kulturskolen tilbyr per i dag ikke opplæring i dans, skapende skriving, film, foto 

eller teknologi. Balansen mellom de ulike kunstfagene må bli jevnere og kulturskolen bør tilby flere 

kunstfag enn i dag.  

Det er massive tilbakemeldinger fra elever, foresatt og ansatte på at undervisningstiden i 

kulturskolen er for kort. Denne bør økes både gjennom at hver enkelt elev får noe mer tid, at det i 

større grad gis gruppeundervisning, ved mer bruk av varierte undervisningsformer samt med bruk av 

teknologi.  

Asker kommune har et stort potensiale ved å se kulturskolen i sammenheng med andre kommunale 

virksomheter, og det bør opprettes nettverk og strukturer mellom f.eks. kulturskole, oppvekst, helse 

og omsorg, barne- og familieenheten, barnevernet, PP-tjenesten og flyktningetjenesten. 

Kulturskolens kunstfaglige og pedagogiske kompetanse kan i mye større grad enn i dag benyttes 

tverrfaglig i kommunen. Vi ser særlig et behov for at det opprettes stilling som musikkterapeut med 

et tilbud til barn i skole og barnehage, til eldre i institusjon, og innen rus og psykiatri. Kulturskolens 

kompetanse utgjør også en stor uutnyttet ressurs med tanke på undervisning i estetiske fag i 

grunnskolen i Asker. 

Kulturskolen underviser 16 steder i Asker kommune, inkludert skolene, kulturhuset, Venskaben og 

Østre Asker gård. Per i dag er mangel på egnede lokaler det største hinderet for å videreutvikle Asker 

kulturskole. Mangelen på større rom for gruppeundervisning, spesialrom til teater, kunstfag, musikk, 

dans og teknologi gjør at det ikke er mulig å utvide virksomheten i flere av fagene. I tillegg er det ikke 

mulig å møte kravene i nasjonal rammeplan. Det er derfor avgjørende å skaffe kulturskolen egnede 

lokaler.  

Våren 2017 gjennomføres det en mulighetsstudie for å utrede oppgradering og utvidelse av Østre 

Asker gård. Det bør også gjøres en kartlegging av arbeidsforholdene ved kulturskolens 

desentraliserte opplæring ved skoler, kulturhus og Venskaben som følges opp med en tiltaksplan.  

Kulturskolen har også et etterslep på investeringer i instrumenter og utstyr, og det er behov for å 

hente inn dette gjennom en fast investeringspost.  
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Gjennom å bygge nye Asker kommune bør Hurum, Røyken og Asker kulturskoler bli til én. Her ligger 

det store muligheter og samtidig mange utfordringer.  Det er store forskjeller mellom kulturskolene i 

Røyken, Hurum og Asker. Først og fremst størrelsesmessig, men også i hvordan kulturskoleoppdraget 

løses. Ressursbruken er også ulik, og samarbeidet med det frivillige kulturlivet som skolekorpsene er 

forskjellig i de tre kommunene. Det er nødvendig med en gjennomgang av praksis for å harmonisere 

den for hele den nye kommunen.   

Kulturskolen har i dag mange utfordringer og muligheter. Mye kan kulturskolen ta tak i selv gjennom 

tiltak som ikke krever økte rammer. Men for å kunne utvikle kulturskolen i tråd med 

samfunnsutviklingen, befolkningsutviklingen og den nasjonale rammeplanen kreves det investeringer 

i egnede lokaler, instrumenter og utstyr. Og det krever økte økonomiske rammer for å utvikle og 

utvide opplæringsprogrammene og øke antallet elevplasser.  
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6. Om arbeidet med temaplanen 
Arbeidet med temaplanen har vært ledet av Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor for Asker kulturskole. 

Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, 

kulturskolen og kulturlivet:  

Kim Stian Gjerdingen Bakke Kulturskolerektor – leder og sekretær 

Eli Engstad Risa   Avdelingsleder musikk i kulturskolen 

Ingrid Røstad Ness  Avdelingsleder musikk og DKSS-koordinator i kulturskolen 

Gro Lystad   Avdelingsleder teater og visuelle kunstfag og DKS-koordinator i  

     kulturskolen 

Rigmor Stenvik   Rådgiver kultur 

Hege Ophus   Rådgiver oppvekst 

Elisabeth Augdahl  Rådgiver oppvekst 

Andreas Olsson  Musikklærer og tillitsvalgt i kulturskolen  

Tine Blix   Kunstfaglærer i kulturskolen  

Siri Forberg    Teaterlærer i kulturskolen 

Kjell Hustad   Styreleder Asker kulturråd 

Arbeidet ble igangsatt etter vedtak i Komité for kultur, teknikk og fritid 28. august 2016, og ble 

avsluttet 6. februar 2017. Det er gjennomført fire arbeidsgruppemøter samt, dialogmøter med elever 

og foresatte og med representanter fra skolekorpsene. Kommunens analyseteam har levert statistikk 

og grafiske fremstillinger. Lærerne i kulturskolen har også vært involvert gjennom lærermøter og 

deltagelse i arbeidsgruppen. 
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7. Ordliste og definisjoner 
 

DKS   Den kulturelle skolesekken 

DKSS   Den kulturelle spaserstokken 

SPIS    Spill i skolen 

HP    Handlingsprogram for Asker kommune 

BMS    Balansert målstyring 

SSB    Statistisk sentralbyrå 

KOSTRA Kommune-Stat-Rapportering 

GSI  Grunnskolens informasjonssystem 

KHIO    Kunsthøgskolen i Oslo 

NMH    Norges musikkhøgskole 

PPU    Praktisk-pedagogisk utdannelse 

UH-sektor  Universitets- og høyskolesektoren 

UKM  Ung kultur møtes – tidligere Ungdommens kulturmønstring 

BVD    Barnas verdensdager 

UA    Unge arrangører 

FOU    Forskning og utvikling 

UMM    Ungdommens musikkmesterskap 

TUP    Talentutviklingsprogram ved NMH 

VUS    Vestregionens ungdomssymfoniorkester 

ØAG   Østre Asker gård (kulturskolen) 

KSYS   Administrasjonsverktøy for DKS 
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9. Vedlegg 

Vedlegg 1 – elever, elevplasser, grupper og fag 

Detaljert oversikt over fag, elever og elevplasser  

 

Detaljert oversikt over grupper og elevplasser i grupper  

 

Fag - individuell undervisning Aktive elever Interpretasjon Total antall elevplasser Antall elever på venteliste

Fløyte 69 11 80 6

Klarinett-saxofon 73 1 74 1

Obo 4 0 4 1

Fagott 3 0 3 0

Baryton-tenor 31 1 32 0

Saxofon 34 2 36 4

Salgverk 67 2 69 11

Trompet-kornett 62 2 64 2

Horn 13 0 13 0

Trombone 34 0 34 0

Bratsj 2 0 2 2

Cello 10 3 13 3

Fiolin 68 9 77 9

Kontrabass 0 0 0 1

El-bass 8 0 8 1

Gitar 152 12 164 69

El-gitar 14 2 16 13

Sang 61 6 67 27

Piano 156 25 181 187

Trekkspill 8 2 10 3

Hardingfele 3 1 4 0

Tilrettelagt undervisning 9 0 9 4

Totalt 881 79 960 344

Fag - grupper Antall grupper Antall elever Antall elever på venteliste

Afrikansk marimba 1 4 0

Fløyte ensemble 1 5 0

Klarinett ensemble 1 3 0

Slagverk ensemble 1 6 0

Storband band-it 1 19 0

Storband junior 1 10 0

Musikkverksted 3-5 år 3 18 14

Seniorteater 1 9 0

Teater 11 145 88

Barnekor 1 25 14

Ungdomskor 1 8 4

Tegning-maling 5 42 27

Keramikk 2 9 6

Strykekvartett 1 4 0

Fermaten (trekkspill) 1 4 0

Band 2 7 0

Totalt 34 318 153
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Vedlegg 2 – Visjonsnotat vedtatt i komité for oppvekst og kultur, teknikk og 

fritid i oktober 2016 

Visjon for Asker kulturskole 

Gjennom opplæring, undring og mestring gir Asker kulturskole sine elever gode ferdigheter i de ulike 

kunstfagene. Elevene tilegner seg innsikt i kunstfagene og gjennom kunstfagene innsikt i seg selv. 

Asker kulturskole som kompetansesenter bidrar til kreativitet og livskvalitet i Askersamfunnet.  

Formål 

Kulturskolen skal gi elevene gode ferdigheter i kunstfagene, enten det handler om å tegne, male, 

danse, spille teater eller spille et instrument. Gjennom målrettet opplæring og øving vil elevene 

tilegne seg ferdigheter og oppleve mestring. Kulturskolen skal også gi elevene en innsikt i 

kunstfagenes vesen og egenart, og gjennom dette også evne til å uttrykke seg selv gjennom 

kunstfagene. Denne innsikten gir elevene en estetisk forståelse, og mulighet til å tilnærme seg en 

eksistensiell innsikt i seg selv.  

Kulturskolen er kommunens kompetansesenter for kunstfaglig og kunstpedagogisk arbeid, og bidrar i 

samarbeid med skole, barnehage, bibliotek, kulturhus og kulturlivet til et helhetlig tilbud i de 

estetiske fagene for kommunens barn og unge.  

Overordnet 

Etter kommunesammenslåingen i 2020 er den Norges sjette største kulturskole, og har en sterk 

nasjonal posisjon i kunstfaglig arbeid med barn og unge. Asker kulturskole er landsledende i digitale 

undervisningsløsninger, og kulturskolen bedriver et betydelig FOU-arbeid i samarbeid med UH-

sektoren. Innen 2026 har Asker kulturskole en dekningsgrad på minst 20 %, i tillegg til 

samarbeidsprosjekter med skole, barnehage og helse. 

Opplæringstilbudet og elevene 

I 2026 har Asker kulturskole et helhetlig opplæringstilbud i kunst- og kulturfag for Askers innbyggere i 

alderen 0 til 100 år, der alle barn og unge som ønsker det, får delta i kunst- og kulturaktiviteter 

gjennom kulturskole, skole eller barnehage. I tillegg er det aktiviteter, opplæring og opplevelser for 

voksne i samarbeid med foreninger og institusjoner. Kulturskolen tar gjennom sin undervisning vare 

på kunstfagenes historie og tradisjoner samtidig som den fanger opp samtidens trender. Etter at den 

nasjonale rammeplanen kom, er det utarbeidet lokale rammeplaner og fagplaner som sikrer at alle 

elever får den undervisning og oppfølging de har behov for, samt at undervisningen er tilpasset 

elevens evner og forutsetninger. Elevene har tilstrekkelig med undervisningstid og musikkelevene er 

sikret minimum 30 minutters ukentlig undervisning i tillegg til fast samspill, prosjekter og 

støtteundervisning som teorifag og formidlingsfag.  

Kulturskolen har et differensiert undervisningstilbud som spenner fra et aktivitetsbasert breddetilbud 

til et spesialisert talentprogram i alle kunstfag, og kulturskolens elever og brukere speiler Asker-

samfunnets kulturelle mangfold. Det er rom for elever som ønsker å prøve ulike kulturtilbud, elever 

som ønsker målrettet opplæring i et kunstfag og elever som er spesielt motiverte for faglig 

fordypning.  
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Kulturskolens ansatte 

I 2026 jobber kulturskolens lærere tverrfaglig i team og faglig i seksjoner. Kollegaveiledning, bytte av 

elever og vurdering for læring er prinsipper og metoder som lærerne bruker aktivt. Kulturskolens 

samlede kompetanse er både fagspesifikk og tverrfaglig, alle lærere har pedagogisk utdannelse og 

høy kompetanse i bruk av digitale verktøy. Kulturskolelæreren og grunnskolelæreren er ressurser for 

hverandre og det er etablert fast samarbeid med grunnskole, SFO og barnehage, både 

stillingssamarbeid, organisering av undervisning i estetiske fag, og felles planleggings- og kursdager. 

Kulturskolens ledelse og administrasjon legger til rette for læring, utforskning og opplevelser for 

kulturskolens elever gjennom gode rammer, tydelig kommunikasjon, og fokus på gode lærings- og 

arbeidsmiljøer.  

Kompetansesenter 

I 2026 er Asker kulturskole et lokalt kompetansesenter som samarbeider tett med det frivillige og 

profesjonelle kulturlivet, og med andre kommunale virksomheter. Gjennom partnerskapsavtaler har 

kor, korps og orkester sine dirigenter gjennom kulturskolen. Dirigentene er integrert i kulturskolen og 

deltar aktivt i lærersamarbeid og faglig utviklingsarbeid. Kulturskolen samarbeider også med private 

aktører innen kunst- og kulturfeltet. Kulturskolen har et team av musikk- og kunstterapeuter som i 

tillegg til kulturskolens tilrettelagte tilbud også følger opp aldersinstitusjonene, integrering og barne- 

og familieetaten.  

Formidling 

I 2026 produserer Asker kulturskole over 300 konserter, utstillinger og forestillinger i året. 

Kulturskolen er aktiv i hele kommunen, i kulturhuset, ved skolene, i innbyggertorgene, i tettstedene, i 

bibliotekene, kirkene og museene. Kulturskolen bidrar ellers til mange lokale festivaler og 

arrangementer, og har partnerskapsavtaler med aktører innen næringslivet og det profesjonelle 

kulturlivet. Asker kulturskole administrerer, produserer og utvikler i tillegg kommunens kulturelle 

skolesekk (DKS) og kulturelle spaserstokk (DKSS). Det er etablert kombinasjonsstillinger bestående av 

både en utøvende og pedagogisk del. 

Lokaler 

Etter utviklingen av kulturskolens lokaler ved Østre Asker gård, fremstår gården som en kreativ og 

kunstnerisk oase i Asker. Både elevene og lærerne har et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer 

det kreative arbeidet. Kulturskolen disponerer spesialrom for alle kunstfagene, med formidlingssaler, 

akustisk tilpassede undervisningsrom for alle musikksjangre og instrumentgrupper, black-boxer, 

dansesaler, kunstatelierer, keramikkstudio, verksted, samt studioer for lyd-, foto- og filmproduksjon. 

Teatergruppene har kostymelager med systue, og det er ellers lagerplass for instrumenter, utstyr og 

materiell. Lærerne har eget arbeidsrom som er samlokalisert med kulturskolens ledelse og 

administrasjon. Kulturskolen benytter sine lokaler på dagtid til planlegging, egenøving og 

samarbeidsprosjekter, men det vil også være rom for andre. Dette kan være kurs for seniorer, skoler 

og barnehager, DKS-prosjekter, kurs og kompetanseutvikling for grunnskolene m.m. 

Kulturskolens desentraliserte undervisning er samlet i kulturstasjoner i tilknytning til utvalgte skoler 

der kulturskoleundervisningen er organisert i tilknytning til skolehverdagen og i forlengelse av denne. 

Ved kulturstasjonene er det tilpassede undervisningsrom for musikk- og kunstundervisning, 

formidlingslokaler, arbeidsplasser for alle kulturskolelærerne og lager for undervisningsmateriell og 

utstyr.  
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Medvirkning 

I 2026 har kulturskolen har sitt eget foreldreråd, FAU og samarbeidsutvalg hvor foresatte sikres 

medvirkning og bidrar til utviklingen av kulturskolen. Elevene sikres også medvirkning gjennom 

elevråd og deltagelse i samarbeidsutvalget. Kulturskolen samarbeider med det lokale kulturlivet bl.a. 

gjennom Asker kulturråd, og det er opprettet formaliserte nettverk mellom kommunens ulike 

virksomheter for å sikre at kulturskolens kompetanse brukes tverrfaglig i kommunens virksomheter. 

 

 


