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We do not learn from 

experience… we learn 

from reflecting on 

experience

Jonas Haukås Martinsen
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Norsk Kulturskoleråd og Conexus har samarbeidet om  

utvikling av et kvalitetsverktøy for kulturskolen

2.6. Kvalitet i kulturskolen

Skoleeier har ansvar for at det finnes et 

kvalitetssikringssystem for virksomheten, 

og skoleleder har ansvaret for å 

gjennomføre et systematisk 

kvalitetssikringsarbeid. Arbeidet har som 

mål å bidra til utvikling av kulturskolen på 

alle målområdene i rammeplanen.
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- Relevante indikatorer fra SSB/GSI

- Elevundersøkelse m/fargeanalyse

- Foreldreundersøkelse m/fargeanalyse

- Kvalitetskjennetegn basert på innholdet i rammeplanen

- Tiltaksmodul

- Prosessdesigner

Cx Insight for kulturskolen er direkte koblet til relevant data 

og kvalitetsindikatorer hentet ut fra Rammeplanen. 
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Hva er en kvalitetsbeskrivelse?
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Samarbeid med hjemmet
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GSI-tall

• Lett tilgjengelig

• Grafer over tid

• Trendpiler som viser utvikling 
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• Indikatorer for 
refleksjon og grunnlag 
for kvalitetsarbeid

• Tar barnas stemme på 
alvor

• Utarbeidet i samarbeid 
med Kulturskolerådet 

• Baseres på rammeplan 
og kulturskolens 
innhold

• Grunnlag for dialog 
internt på kulturskolen, 
med barna, foreldrene 
og andre

Elevundersøkelse for kulturskole



8

• Se hvordan elevene har svart på hvert 

spørsmål

• Bakgrunnsspørsmålen til høyre gir skolen 

mulighet til å skille mellom elevgruppene

Eksempel: indre motivasjon 
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• Tilbakemeldinger fra 

foreldrene

• Styrke dialog 

kulturskole – hjem

• Indikatorer for refleksjon

Foreldreundersøkelse
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• Prosesser for å implementere rammeplan i egen kulturskole

• Knytter refleksjonsspørsmål til rammeplanens innhold

• Hver lærer reflekterer i forkant av møter for å komme forberedt 

Ferdige prosesser
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Velge
arbeidsprosess eller 

forbedringsområde

Skape dyp felles 

forståelse av 

situasjonen

Dagens praksis Ny ønsket praksis

Forbedringsprosess

Se og

forstå

Definere

og gjøre

Beskrive
ståsted gjennom å samle

og analysere data

Reflektere
gjennom dialog over 

utfordringer og nye muligheter

Iverksette
ny praksis

Beskrive
Gjennomføring av 

arbeidsprosess

Definere
hensikt med og kvalitet i valgt 

arbeidsprosess

Bygge sterk 

felles vilje til 

forbedring
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Kontinuerlig forbedring

• Implementering?

• Kompetanse?

• Motivasjon?

• Informasjon og
data?

• Analyse?

• Samsvar?

• Ståsted?

• Kvalitet?

• Ønsket praksis?

• Korrigering?

• Implementering?

• Institusjonalisering?

Forbedre Definere

IverksetteEvaluerere
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Stian Melheim

sme@conexus.no

901 55 639

Kontaktinformasjon

mailto:sme@conexus.no

