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Side 2

Hvem rekrutterer vi til kulturskolen?

allemed.no

https://www.youtube.com/watch?v=ChNNp6HVTIg


Side 3

Åmli kommune og barnefattigdom 

• Liten kommune

• Høy barnefattigdom

– 47 barn (14,4%)

• Barnefattigdommen i 

Norge øker

– 98 175 barn (10%)
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Hva er fattigdom i Norge?

• Husholdninger med inntekt 

lavere enn 60% av 

medianinntekten.

• 1 av 3 deltar ikke i 

organiserte fritidsaktiviteter

• Utenforskap

• Fysisk og psykisk helse
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Nasjonal satsing mot barnefattigdom

• Regneringens strategi 

2015-2017 – Barn som 

lever i fattigdom

– Deltakelse og inkludering –

fritid, kultur, idrett

• Fritidserklæringen 2017

• Oppvekstrapporten 2017

• Nasjonal tilskuddsordning 

mot barnefattigdom 



Side 6

Kulturskole for alle?

• Karin Gustavsen og Sigbjørn Hjelmbrekke 2009 
(Telemarksforskning, Kulturskolerådet, Redd Barna)

• Funn:

– Brukere av kulturskoletilbudet er først og fremst  fra 
familier over 60% av medianinntekten

– Moderasjonsordninger og friplasser fører til økt 
deltakelse

– Bredden i tilbudet virker positivt på deltakelse fra ulike 
grupper i samfunnet

– Samarbeid mellom kulturskole og øvrige kommunale 
etater øker sjansen for å lykkes
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Tiltak i Åmli kommune

• Forskningsprosjektet 
«Samhandling mot 
barnefattigdom»

• Ungdataundersøkelse

• «Tidlig innsats og trygg 
oppvekst» 
– Strategiplan for bedre levekår 

blant barn og unge i Åmli 
kommune

• Tre universelle tiltak:
– En gratis fritidsaktivitet

– Gratis kulturkarusell

– Utstyrsbank
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En gratis fritidsaktivitet

• Våren 2017: 5.-7. klasse (ut 2017+ vår 2018)

– 32 av 58 elever tok imot tilbudet (55% av elevene)

– 11 av 19 i gruppa barnefattige

– 18 valgte kulturskolen (11 nye)

• Høsten 2017: 1.-4. klasse (skoleåret 2017/18)

– 67 av 80 elever tok imot tilbudet (84% av elevene)

– 12 av 14 i gruppa barnefattige

– 31 valgte kulturskolen (16 nye, 15 gamle)
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Kulturkarusellen

• Breddeprogrammet i kulturskolen

• På skolen, rett etter skoletid – samarbeid med SFO

• Teater, musikk, dans, kunst - rullerer

• Våren 2017: 16 elever 1.-5. klasse 

– 5 innenfor gruppa barnefattige

• Skoleåret 2017/2018: 12 elever i 1.-3.. klasse 

– 3 innenfor gruppa barnefattige
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Kostnader

Pris kulturskolen pr. semester i kulturskolen: 1350 kr. 25% moderasjon.

Budsjett elevinntekter 2017: 150 000 kr
2017 2018

Gratis fritidsaktivitet 1.-4. 50 650,- 51 850,-

Gratis fritidsaktivitet 5.-7. 51 250,- 26 950,-

101 900,- 78 800,-

Kulturkarusellen vår 2017 21 600,-

Kulturkarusellen skoleåret 2017/2018 16 200,- 16 200,-

37 800,- 16 200,-

Totalt 139 700,- 95 000,-
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Finansiering

• Åmli kommune 2017: 100 000 kr (gratis 

fritidsaktivitet, kulturkarusell, utstyrsbank)

• Åmli kommune 2018: 200 000 kr (gratis 

fritidsaktivitet, kulturkarusell, utstyrsbank) 

• Skjønnsmidler Fylkesmannen 2017: 200 000 

(utstyrsbank, gratis fritidsaktivitet, dyreparktur, 

ferieturer)
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Effekt for kulturskolen

• Dobla elevtall:

– 2015/16: 52 elevplasser

– 2016/17: 71 elevplasser

– 2017/18: 106 elevplasser

• Bedre stillingsutnyttelse

• Større bredde – utvida 

stillinger

• Oppfyller rammeplanen
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Erfaringer så langt

• Lite frafall

• Lite forskjell på innsats i kulturskolen mellom de 
som betaler og de som ikke gjør det

• Flere deltar på flere tilbud

• Halvparten av elevene får det gratis – urettferdig?

• Gir kulturskolen sosial inkludering?

• Godt samarbeid med skolen viktig

• Godt samarbeid med lag og organisasjoner

• Liten kommune – god oversikt
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Treffer det?

• Ordningen når mange av de som trenger den – og 

mange andre.

• Gratis fritidsaktivitet løser ikke årsaken til 

barnefattigdom, men kan bidra til at barn i fattige 

familier får en bedre oppvekst.
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Veien videre

• Prosjektmidler – videreføring?

• Hva skjer når man må begynne å betale igjen?

• Pris + informasjon + tilbud som treffer = rekruttering

• Gratis kulturskole for alle?


