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Kulturskoletimen 
 – ett nytt tilbud som gir kultur til hele 
folket. 
 

• Kulturskoletimen er et nytt flott tilbud til 
kommunene om å gi en gruppe elever 
innen 1.- 4. trinn en times 
kulturskoletilbud i uken, som organiseres 
i tilknytning til skoledagen og er gratis. 

 
I enda litt 17. maistemning ser vi hvor viktig det er med aktive kor, korps og 
kulturutøvere som skaper fest og høytid ved større eller mindre 
sammenkomster. Disse miljøene blomstrer ikke frem av seg selv, men krever 
systematisk og god rekruttering. Mange kommuner sliter med rekrutteringen.  
 
Kulturutøving og kulturtilbud har i seg selv en egenverdi gjennom den gleden 
og trivselen deltagelse og opplevelsen skaper, og er et stort potensial for 
kommunene. 
 
Timen skal gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud 
for de elevene som ønsker det. 
 
Kommunen som skoleeier har gjennom kulturskoletimen en unik mulighet: 

• Til å rekruttere til kulturskolens øvrige tilbud Til å organisere tilbudene slik at 
de kan tilpasses geografi og demografi i den enkelte kommune.  

• Til å bestemme innhold og organisering gjennom en stor grad av lokal frihet  
 
Hvordan gjør vi det på best mulig måte? 
Kom i gang høsten 2013 med å prøve ut ulike modeller der kulturskolen og 

skolen samarbeider om å utvikle tilbudet. 

Og det betyr at dere nå har en historisk mulighet til å utfordre deres kommuner 
til å få til et godt samarbeid mellom skolen og kulturskolen og med frivillig 
kulturliv i kommunen. 

Departementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å gi elevene et 
slikt tilbud 
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Bevilgningene til kulturskolene ligger i rammetilskuddet til kommunene. 
Kommunene har fått 5/12 dels tildeling for 2013, og fra og med 2014 vil det 
være for hele året. 

 
Alle kommuner må komme i gang nå med å planlegge et tilbud fra høsten, her 
er det mulighet for å prøve ut ulike modeller. Årets tildeling til kommunene for 
2013 med 5/12 beløp som skal finansiere et tilbud fra august og ut året. 
VARDØ 26 
VADSØ 104 
HAMMERFEST 135 
KAUTOKEINO 50 
ALTA 335 
LOPPA 22 
HASVIK 15 
KVALSUND 18 
MÅSØY 19 
NORDKAPP 49 
PORSANGER 61 
KARASJOK 46 
LEBESBY 28 
GAMVIK 17 
BERLEVÅG 15 
DEATNU-TANA 51 
NESSEBY 12 
BÅTSFJORD 34 

SØR-VARANGER 153 

 

For mer informasjon kan dere ta kontakt med:  

Arne Leikvoll 

Leder Norsk kulturskoleråd, avd. Finnmark. 

Tlf. 78 94 27 01  

Mob.: 95 99 74 06 


