Rammeplan for kulturskolen

Fra forord:

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.
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1.7. Organisering av opplæringa
Undervisninga i kulturskolens fag organiseres innenfor tre
opplæringsprogram med ulik profil og målsetting:
Breddeprogrammet
Kjerneprogrammet
Fordypningsprogrammet
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1.7. forts.

Programmene skal ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i
forhold til undervisningsmengde og krav til egeninnsats. Det ligger et
stort faglig-pedagogisk potensial i videre utvikling av samvirket mellom
individuell oppfølging og gruppeundervisning.
Gjennom opplæringa skal alle elever få mulighet til å uttrykke seg overfor
et bredt publikum. Konserter, forestillinger og utstillinger skal inngå i
opplæringa for alle elever som en integrert del av undervisninga. Alle
elever skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og egne resultat
gjennom utviklingssamtaler.
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(forts. 1.7, s.11)

• 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.

• 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.
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3.1.1. Opplæringsprogrammene i kulturskolen
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 (jf. 1.4. og 1.5.).
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3.1.1. forts.

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.
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3.1.1. forts.

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.
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(3.1.1 forts )

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.

▪

Som kompetanseleverandør kan kulturskolen også tilby kompetansehevingskurs, konferanser,
være rådgivende organ, festivalarrangør m.m.
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( 3.1.1.forts)

Organiseringen kan være:
▪ Prosjektrettet
▪ Tverrfaglig eller kursbasert
▪ som ulike gruppe- og ensembletilbud som kontinuerer fra år til år.
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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
➢ kombinerer ulike kunst- og kulturuttrykk som visuell kunst, skapende skriving, teater, sirkus, håndverk eller
andre aktuelle fag i den enkelte kommune.
➢ 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.
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