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Rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordypning"
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som fremlagt.

Oppsummering:
Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i
Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil
kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft. Den nye rammeplanen har fått
tittelen «Mangfold og fordypning» og ble utgitt i full versjon i 2016. Gjennom
rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som
planen skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere
kvalitetsløft for kulturskolen.

Saksutredning
De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i
det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk
utvikling og vekst. Landets kommunale kulturskoler har i dag rundt 125 000
elevplasser (kilde: Grunnskolens Informasjonssystem, GSI, per oktober 2013).
Mange offentlige utredninger og meldinger vitner om et stort engasjement for
skoleslaget.
Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven, 13-6. Musikk- og
kulturskoletilbud: «Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre
kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning
til skoleverket og kulturlivet elles.» Den norske kulturskolemodellen har vakt stor
interesse også utenfor landets grenser, i det europeiske kulturskolesamarbeidet og i
våre nordiske naboland. Et klart uttrykk for dette er Nordisk råds kultur- og
utdanningsutvalg uttalelse/2009: «Udvalget ser meget gerne at Kulturskoleordningen
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i Norge på sigt spredes og bliver til nationale satsninger i hele Norden».
Utfordringer
Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». Dette er en sentral ambisjon i
oppbygging av kulturskolene. Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt
mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.
Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolens
sammensatte samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større
mangfold i tilbudet for å bedre rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell
bakgrunn.

Planens innhold:
Planen inneholder 4 kapitler:
Kapittel 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag
Kapittel 2: Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet.
Kapittel 3 : Fagplaner i de forskjellige disipliner
Kapitell 4 : Kvalitetskriterier
Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal
kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi
tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse
utfordringene.
Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar
aktivitet, opplæring og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy
kvalitet innen breddeprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet.
Breddeprogrammet
Kulturskolen er en naturlig kompetanseleverandør i kommunen i kraft av sin høyt
kvalifiserte lærerstab og brede faglige kompetanse. Det er viktig med en offensiv
synliggjøring av kulturskolens mandat som lokalt ressurssenter overfor politikere,
andre institusjoner, frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet rundt kulturskolen.
Dette må være utgangspunkt for kulturskolen som lokalt ressurssenter i kommunen.
Hovedintensjonen med Breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på
samarbeid som favner bredt. Det bør primært gjennomføres i samarbeid med
grunnskole, videregående skole, SFO, barnehage og andre instanser som har barn
og unge som målgruppe. Det kan også være i samarbeid med miljøer for fysisk og
psykisk helse, flyktningeetat, kirke, bibliotek, eldreomsorg, kulturinstitusjoner, UKM,
lag, foreninger, skolekorps, festivaler, næringsliv, miljøetater og andre. På den måten
får visjonen «Kulturskole for alle» et reelt innhold, og kulturskolens «ytringskultur»
kan gjøres gjeldende i et større format.
Denne virksomheten må vokse ut av møtet mellom kulturskolens lærerkompetanse
og potensial og behov i den enkelte kommune. Den kan ha ulik struktur og varighet
og må tilpasses den enkelte kulturskoles kapasitet og kompetanse. Det bør utvikles
samarbeidsmodeller og intensjonsavtaler der identitetsskaping, lokal kultur og

historie, kulturmangfold, innovasjon, entreprenørskap og utvikling er målet.
Kulturskolen må utforske og etablere nye publikumsmøter på nye arenaer for å få
kunstopplevelsene ut til flere. Dette er en naturlig forlengelse av kulturskolen som
ressurssenter i lokalmiljøet.
Breddeprogrammet bør planlegges og gjennomføres ut fra følgende prinsipper:
 Bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltakelse,
dannelse og mening.
 Styrke oppvekstmiljø og tilhørighet gjennom kunst og kultur.
 Tilrettelegge for inkludering og fellesskap med vekt på mangfold, åpenhet og
flerfaglig/tverrfaglig samarbeid.
 Arbeide med ulike workshops, prosjekter, tema og arrangementer med
synliggjøring og deling av resultater/visninger.
 Tilrettelegge for opplevelse, erfaring og aktivisering i ulike konstellasjoner av
tid, rom og deltakere.
 Styrke kulturelt entreprenørskap i lokalmiljøet.
 Bruke kunst og kultur i offentlige rom og i en samfunnsmessig kontekst.
 Organiseringen kan være prosjektrettet, tverrfaglig eller kursbasert, eller som
ulike gruppe- og ensembletilbud som kontinuerer fra år til år.
Kulturskolen kan tilby prosjekter/kurs som del av et Breddeprogram. Faglig kvalitet og
undervisningskvalitet i disse forutsetter en viss gruppestørrelse. Dette kan for
eksempel være:






Kunstkaruseller, som kombinerer ulike kunst- og kulturuttrykk som visuell
kunst, skapende skriving, teater, sirkus, håndverk eller andre aktuelle fag i den
enkelte kommune.
o Kunstkaruseller vil gi elevene mulighet til å bli kjent med ulike kunstfag
før de søker opptak i Kjerneprogrammet. Tilbudene vil fungere som
«døråpnere»; de gjenspeiler den lokale kulturskolens helhetlige
kompetanse og vil kunne bidra til økt rekruttering til kulturskole og
kulturliv.
Introduksjonskurs i ett enkelt kunstfag for elever som ønsker å prøve ut ulike
instrumenter eller ulike dansestiler osv.
Spesialkurs innenfor tradisjonsrik kulturarv og smale tilbud.
Som kompetanseleverandør kan kulturskolen også tilby
kompetansehevingskurs, konferanser, være rådgivende organ,
festivalarrangør m.m.

Kjerneprogrammet
Kjerneprogrammet er kulturskolens hovedvirksomhet. Langsiktighet er hovedprofilen i
kjerneprogrammet. Programmet er for elever som ønsker å arbeide med kunstfaget
over tid, og er basert på progresjon, systematisk trening og elevens utvikling gjennom
ulike faser. Opplæringa vil vanligvis strekke seg over flere år.
Kjerneprogrammet skal være rekrutterende og forberedende for elever som ønsker å
gå videre til Fordypningsprogrammet. Det skal også kunne forberede for videre
utdanning. Opplæringa deles inn i faser som bygger på hverandre, og fasene sier
noe om hvor langt eleven har kommet i faget.

Forventningsnormer. I dette begrepet ligger en generell beskrivelse av det
læringsutbyttet en kan forvente at eleven har oppnådd i løpet av de ulike fasene. Det
beskrives i form av læringsmål i de fem fagplanene og tydeliggjør forventninger om
kvalitet og progresjon. Læringsmålene gjelder på tvers av ulike sjangrer/emner
innenfor det enkelte fag. Til sammen vil fagets læringsmål, faser, innhold og
arbeidsformer synliggjøre og legitimere det langsiktige pedagogiske arbeidet. Elevens
individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjonen. Det er derfor ingen
tidsplan knyttet til de ulike fasene.
Lokale læreplaner. Det vil være behov for å utarbeide lokale læreplaner som
konkretiserer læringsmålene og viser faglig progresjon fra nybegynner til
viderekomment nivå, for ulike visuelle fag, dansefag, tekstlige uttrykk, sceniske
uttrykk og ulike instrumentgrupper. Læreren/kollegiet synliggjør dermed et
læringsforløp der fagkomponenter bygger på hverandre, viser hvordan en time
bygger på den forrige, hvordan en undervisningstermin leder til den neste osv.
Læringsstrategier, progresjon i øvings-/treningsmengde og elevens egeninnsats
vektlegges i Kjerneprogrammet. Læreren bør ta hensyn til elevens helhetlige
læringssituasjon som en naturlig del av undervisningsplanleggingen, både lære
eleven fagstoffet og lære eleven å tilegne seg dette på en mest mulig hensiktsmessig
måte. Å få kjennskap til de fritidsaktivitetene eleven er involvert i utenom
kulturskolen, kan gi viktig informasjon.
Den enkelte kulturskole bør innenfor Kjerneprogrammet ta ansvar for ekstraordinære
undervisningstilbud som har til hensikt å ivareta instrumenter og lokale
kulturtradisjoner med mangelfull rekruttering. Det samme gjelder særskilte deler av
tradisjonsrik kulturarv.
Spesialiseringskurs som er relevante for viderekomne elever i Kjerneprogrammet og
Fordypningsprogrammet, kan tilbys.
Fordypningsprogrammet
Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte forutsetninger og interesser for
den kunstneriske aktiviteten. Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats.
Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere utdanning.
Programmet bygger på Kjerneprogrammet, men er vesentlig forsterket med hensyn
til undervisningstimetall og innhold. Det planlegges som et forløp med faglig
progresjon. Det er en forutsetning at læreren utnytter familieengasjement, bygger
støtte- og kontaktnett rundt eleven og ser hva som trengs for elevens totale vekst.
Spesielt viktig er det å fremme bevisstgjøring hos eleven om ambisjoner og videre
valg.
Elevene tas inn etter søknad og opptaksprøver. Det er læreren som anbefaler eleven
å søke når tida er inne. Opptak til programmet bestemmes av elevens nivå, ikke
alder.
For å styrke kvaliteten i undervisningstilbudet eller for å få bredere tilgang til
lærerkompetanse blir den enkelte kulturskole oppfordret til å gå inn i et samarbeid om

å etablere Fordypningsprogram. Det kan være interkommunalt samarbeid, samarbeid
med lokale kunst- og kulturmiljøer, lag, programfag i videregående skole eller høyere
utdanning. Visuell kunst kan søke om opplæringsplass på atelier hos en profesjonell
kunstner. Programmet kan også omfatte nettbaserte tilbud for undervisning som ikke
er tilgjengelig regionalt, om de er faglig egnet.
Den enkelte kulturskole bør styrke undervisningstilbudet rundt enkeltelever på
viderekomment nivå i Kjerneprogrammet slik at de blir potensielle søkere til
Fordypningsprogrammet. Undervisninga i alle program skal ha høy kvalitet. I alle
program bør det utarbeides lokale retningslinjer for deltakelse og oppmøte.
Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi
2020 og på rammeplanen fra 2003 - «På vei til mangfold». Planen legger også til grunn
Kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 2009, Kulturskolen - utviklingen av
de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre (2010), Kulturutredningen
2014 og Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen.

