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Er kulturskolen rigget for 

fremtidens behov?

Hvem er vi ressurssenter for? 



Litt bakgrunn

• Oppdrag fra kommunestyret -

kulturskolen som viktig 

arena for integrering

• Oppdrag fra kommunestyret -

kultur som helsebringende 

aktivitet med viktig stikkord 

musikkterapi

• Utfordring fra kommunalsjef 

om fusjon mellom 

ungdomskontor og 

kulturskole



Og bak det igjen...

.... ligger det:

• Langsiktig arbeid med synliggjøring av kulturskolen i 
lokalsamfunnet 

• «Foring» av politikere gjennom lang tid om hvilke 
muligheter som ligger i kulturskolens fag og kompetanse

• Stadig mer og nærere samarbeid mellom kulturskolen og 
ungdomskontor 

• Mer fokus i egen kommune på tverrfaglig arbeid rundt 
ungdom og psykisk helse



Kulturskole 

Grunnprogram - kjerneprogram -

fordypning

Musikk, kunst, teater, dans og 

skapende skriving

Tjenester til korps og kor

Musikkterapi og spes.tilpasset 

undervisning

Den kulturelle skole og 

barnehagesekken

Den kulturelle spaserstokken

Ungdomskontor 

Ohana ungdomskafé

Vibifri - bibliotek og 

fritidssenter

Toppenklubben

Vitensenter

Utekontakt

Arrangementer

Fritid og flyktninger



Stereotypi?

«Den tradisjonelle kulturskoleeleven»

• De ressurssterke - følges godt opp av 

interesserte foreldre

• Kjøres til timen og kommer presis

• Tåler høye forventninger, krav, 

kompetansemål m.m.

• Foreldre med struktur på uka, og som 

«forhandler» for best mulig tidspunkt 

for timen på timeavtale i august

• Foreldre som møter til 

utviklingssamtale, og samarbeider med 

oss om best mulig utvikling for eleven



Stereotypi?

«Klubbgjengeren»

• Uorganiserte, deltar ikke i 

fritidskulturliv

• Ressurssvake? Skoletapere..

• «Sosiale avvik»...

• Vil bare «henge», ingen krav, de 

som ikke gidder...



Hvem er vi ressurssenter for?

Tradisjonell 

kulturskoleelev

Klubbungdo

m

Flyktning / 

flerkulturell

Ungdom med 

psykiske 

utfordringer 





Erfaringer - Ohana

• «Møte ungdom der de er» - skape 

relasjoner

• Tenne en gnist

• Åpen Scene, Dans, Skrotkunst

• Musikkrom -

sanglærer/akkompagnatør + 

musikkterapeut

• UKM, en arena for alle

• Ung Kultur Crew, entreprenørskap







Erfaringer med musikkterapi

• «En vei inn og en vei ut»

• Et godt verktøy bl.a. for unge med 

psykiske lidelser

• Fokus på positive opplevelser, 

«ufarlig inngang», det friske, bygger 

ferdigheter for livsmestring

• «Henvisning» fra mange -

Utekontakter, helsestasjon, 

barnevern, BUP, DPS, PPT, 

sosiallærere m.fl

• Musikkterapeut - bindeledd, 

koordinator og en ressurs for andre i 

kulturskole/Ung kultur





Erfaringer med inkludering 

av flerkulturelle/flyktninger

• Kontaktetablering/relasjonsbygging.

• Skape trygghet

• Skape tillit

• Forståelse for andre lands kultur og 

deres situasjon     

• Språkforståelse

• Sette av tid 

• til å bli kjent

• være deltaker på deres arenaer





Utfordringer med «tradisjonelt» 

kulturskoletilbud - «22,5 min»

• Språk

• Forhold til tid (klokka)

• Behov for prat

• Behov for ro og fordypning

• Behov for mer forklaring

• Bygge relasjoner



Kulturskole for alle?

• Venteliste en sovepute?

• Hvordan og hvor møter vi de som aldri

kommer seg dit?

• Rammer og innhold for at alle kan finne

sin plass og bli

• De som slutter etter kort (eller lengre) tid -

hva skal de sitte igjen med?



«Skal kulturskolen være alt da?»

• Både bredde og dybde? «Mangfold og fordypning»

• En arena for sosial inkludering og en «talentfabrikk»?

• Helse og kunstens egen egenverdi

• Lærere - spesialister eller poteter (på bekostning av kvalitet?)

• Et reelt og viktig ressurssenter i lokalsamfunnet - ta utfordringen!



En felles arena?

Tradisjonell 

kulturskoleelev

Klubbungdo

m

Flyktning / 

flerkulturell

Ungdom med 

psykiske 

utfordringer 



Framtidens behov

• Være tilstede der ting skjer

• Behov for drop-in

• Flere arenaer der det er plass for 

alle, men bevissthet rundt 

ungdomsgruppas behov for «å finne 

flokken sin»

• Behov for forskjellig kompetanse og 

mer variert og tilpasset tilbud totalt

• Bredde-/lavterskel tilbud for ungdom

• Kulturskolelærer som veileder/coach


