
Hvem er vi?

• Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga 
kulturskole

• Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

• Tlf. 62 49 65 30
• E-post: kulturskolen@tolgaskole.no
• Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no



Et helhetlig oppveksttilbud 
for barn og unge i Tolga 
kommune!



Tolga kommune

Kommunens offentlige 
opplæringsvirksomhet: 
– Kommunal barnehage med 3 avdelinger i 

kommunen
– Grunnskoler: Tolga skole 1-10 og Vingelen 

skole  1-7, i alt 240 elever
– Kulturskole, i alt 213 elevplasser, alle 

aldersgrupper
– Voksenopplæring for fremmedspråklige











Tolga kommune
Tolgas frivillige kulturliv

– Tolga skolekorps
– 2 Brassband og janitsjar
– 3 voksenkor
– Revylag
– Rikt idretts- og foreningsliv 

Andre:
– Nord-Østerdal-musikerne
– Hedmark teater
– Musikerordningen



Organisasjonskart

Rådmann

Kulturskolen Tolga skole
Voksen

Opplæringen

Virksomhetsleder



Det skal en landsby til for å 
oppdra et barn
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Skolen og frivillige 
organisasjoner.

• Bondelag
• Bygdekvinnelag
• Jeger- og 

fiskeforening
• Idrettslag
• Historielag
• Tolga 

frivillighetssentral
• Tolga løypemaskin

• Pensjonistforening
• Skytterlag
• Skogeierlag
• Tolga vevstue
• Tolga hagelag
• Grunneierlag
• Utmarkslag
• Tynset judoklubb



Tolga kulturskole……..

• Har en god samarbeidsmodell for  
organisering av kulturskole og 
grunnskolene i Tolga. 

• Samarbeidet gir faglig og økonomisk 
gevinst.  Både elever og ansatte er 
vinnere.



Samarbeid skole og kulturskole

– Felles virksomhetsleder 
– Felles merkantil tjeneste
– Samlokalisert
– Utveksling av pedagoger og 

kulturmedarbeider.
– Faglig leder også en del av lederteam ved 

grunnskolen.
– Felles utstyrspark.



Samarbeid…………………..

• Et helhetlig bilde av eleven.
• Lærerne treffer elevene på ulike arenaer i 

løpet av uka.
• Evaluering. 

– Alternativt vitnemål  



Samarbeid…………………..

– LK 06, Kunnskapsløftet åpner for 25% 
tilpasning av undervisningsopplegget for den 
enkelte elev.

– Styrker og motiverer elevene til læring.
• Mange av grunnskolens elever får en opplevelse 

av mestring gjennom kulturskoletilbudet som igjen 
gir økt motivasjon for læring i de ordinære 
skolefagene.



Erkjennelse

• Vi lærer og utvikler oss forskjellig så vel 
faglig som sosialt. 

• Det å styrke selvtillit og selvbilde gir tro på 
egne ferdigheter.

• Sosial tilhørighet og sosial kompetanse er 
viktige faktorer i læringsarbeidet



Alternativ læringsarena

• Et tilbud som elevene 
får med ønske om å 
utvikle seg innenfor et 
spesielt felt som gir 
økt sosial mestring.
– gir opplevelse 
– mestring
– Hever statusen



Fiolin eller trommer? Mestring!





Fakta om Tolga kulturskole

– Demonstrasjonskulturskole 2007-2009
– Opprettet 1987. 
– Ca. 213 elevplasser
– Elevkontingent kr 2000 pr år
– Ca 4,5 årsverk. 12 ansatte, derav 10 

pedagoger.
– Nettobudsjett, kommunens andel: 

kr.1.150.000
– Foreldreutvalg



Organisering 

• Fra musikkskole til kulturskole, 
Kulturskoleplan for Tolga kommune 
oktober 2003.

• Felles virksomhetsleder for kulturskole og 
Tolga skole. 

• Opprettelse av stilling som faglig leder.
• Flere lærere i større stillinger.



Organisering…..

• Medarbeidersamtaler
• Fast møtetid
• Bruk av Fronter  
• Individuelle arbeidstidsavtaler



Hovedmål

Gi et frivillig tilbud innen forskjellige 
musikk og kulturuttrykk til alle mål- og 
aldersgrupper i kommunen med særlig 
vekt på barn og unge.



Delmål

Utvikle kulturskolen til å være et 
kompetansesenter for grunnskole, 
barnehager og det frivillige kulturliv, 
tilpasset lokale behov og bidra til å 
markedsføre Tolga som en 
kulturkommune



Gi opplæring tilpasset egne 
forutsetninger og spesielle behov



Legge vekt på faglig god undervisningskompetanse som 
bidrar til opplevelse, utfoldelse, inspirasjon og personlig 

utvikling blant elevene.



Kulturskolen en drivkraft i 
lokalsamfunnet!

Kirka

Voksen-
opplæringen

Nordøsterdal
musikerne

Vinterfestspill

Røros kulturskole

Os kulturskole

Pensjonist-
foreningen

Omsorgstunet

Frivillighets-
sentralen

Helsestasjon

Voksenkorps

Voksenkor

Skolekorpset

barnehagene

Vingelen skole
Tolga skole

Kulturskolen



Pedagogisk plattform

Vi er kommunens kulturelle ressurssenter og arbeider 
svært tett sammen med grunnskole, barnehager og det 
frivillige kulturlivet i kommunen. På denne måten møter 

vi eleven på flere arenaer og lærer å kjenne eleven 
som et ”helt” menneske. Ved å ta utgangspunkt i 

elevens sosiale, kulturelle og faglige behov, gir vi den 
enkelte et godt tilbud. Kulturskolen er bevisst på å 
ansette personale med meget høy fagkompetanse. 

Pedagogene bidrar til opplevelse, utfoldelse, mestring, 
inspirasjon og personlig utvikling hos elevene ved å gi 
opplæring tilpasset elevenes individuelle forutsetninger 

og behov. Vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle 
oss og legger vekt på nyskapende arbeidsmåter på 

tvers av faggrenser.



Utvikling av kulturskolen til et lokalt 
ressurssenter.

• Kulturskolen 
- en drivkraft i lokalsamfunnet

• Samarbeid styrker kulturskolens egenart.
• økonomisk og personalmessig gevinst. 
• Vi benytter aktivt lokal kompetanse.
• politisk vilje til å satse på kulturskolen. 

• Vi har fått utviklet en vinn – vinn situasjon 



Organisering…..
• Deltar i et 3-årig pilotprosjekt Kulturskolefokus
• Skrev Framtidsfortellingen. 

– Hele teamet i fellesskap. Ble ført i pennen av en av lærerne.
– Sterkt forankret i organisasjonen med felles mål.
– Alle kjenner den! Rådmann, ordfører, politikere, foreldre, alle er 

stolte av den!
• Handlingsplaner ut fra fortellingen.
• Som et ledd i kvalitetsutviklingen gjennomfører leder en 

kartlegging av styrker og utviklingsområder ved 
kulturskolen

• Legge forholdene best mulig til rette for å gjennomføre 
framtidsfortellingen



Faste undervisningstilbud

– Musikk: Fløyte, klarinett, saksofon, kornett, horn, 
baryton, trombone, tuba, piano/orgel, gitar, el-bass, 
fiolin, sang, slagverk, barnekor, musikk fra livets 
begynnelse. 153

– Judo 26
– Teater 34









Musikk fra livets begynnelse



Prosjektbasert undervisningstilbud

– Dans
– Animasjon
– Skapende skriveverksted
– Lyd / lys
– Lur-seminar 
– Instrumentmakerkurs



Animasjon 



Foreldrekontakt 

• Foreldreutvalg 
• OPUS
• Foreldremøte
• Foreldresamtale
• Hjemmeside 



Salg av tjenester

– Dirigenttjenester
– Barnehage
– Grunnskole
– Andre kommuner



Barnehager

– Prosjektplaner 
– Musikkstund  
– Sang, dans og spill på instrumenter tilrettelagt 

for gruppene.
– Akkompagnement  



Tolga kulturskole
• Favner mange, lar talenter utvikle seg og 

løfter fram enere.

– UKM 
– Drømmestipend.
– Samspill på tvers
– Vinterfestspill i Bergstaden – Storveis underveis



Musikkskolefestival i Litauen





Skole - kulturskole

– God kommunikasjon og informasjon gir 
gjensidig fleksibilitet i forhold til undervisning.

• En del undervisning i skoletid. 
Instrumentalundervisning, små grupper.

• Før forestillinger kan skoletid brukes til 
intensivøving. 



Mor og sønn!



Skolekorps - kulturskole  

• Instrumentalopplæring.
• Instrumentpark. 
• Samspill 

– grunnskolens musikktimer. Samme lærer.
• Skolekorpset representert i 

foreldreutvalget.
• Prosjekt
• Kulturskolens hjemmeside



Den kulturelle skolesekken
Aktiv bidragsyter og bruker  

Vi kan vise til forsterket bruk av våre ansatte 
som profesjonelle utøvere. 

• Drama som metode
• Jungelprosjekt

Spennende arenaer for samspill
• Samspill på tvers – regionalt prosjekt
• Falkberget – regionalt prosjekt





Integrering av flerspråklige.

– Tolga kommune er en av de  kommunene i 
landet som har tatt i mot flest flyktninger i 
forhold til folketallet. 

• Judo, flere elever med annen kulturell bakgrunn
• Afrikansk dans/tromming
• Nord-Østerdal musikerne
• Alternativ læringsarena
• Flerkulturell kafè 
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