
Årets kulturskolekommune – kriterier for tildeling samt annen informasjon 
  

Norsk kulturskoleråd deler årlig ut prisen Årets kulturskolekommune i forbindelse med 
Lederkonferansen eller et annet av Norsk kulturskoleråds nasjonale arrangement.  

 
Formålet med prisen Årets kulturskolekommune er å gi anerkjennelse til kommuner som driver et aktivt 
og utviklende kulturskoleeierskap. Prisen skal også̊ være en inspirasjon til videre arbeid med utvikling av 
kulturskolen.  

 
Viktige element i utvelgelsen av Årets kulturskolekommune vil være vurderinger av hvorledes 
kommunen arbeider med kvalitetsdimensjonen i kulturskolen, bl.a. gjennom arbeid fundamentert i 
rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning». Det vil også legges vekt på hvordan kommunen 
jobber med kompetanse og kvalitet gjennom et målbevisst fokus på̊ organisasjonsutvikling. 
 
Kriterier for tildeling 

• Det må dokumenteres at kommunen som kulturskoleeier arbeider med de elementene som 
fremheves i dette dokumentet.  

• Kommunen må ha et system for oppfølging og utvikling av kvalitet bl.a. med bakgrunn i 
rammeplanen «Mangfold og fordypning».  

• Kommunen må dokumentere at den som kulturskoleeier arbeider med kontinuerlig 
kompetanseplanlegging- og utvikling som ivaretar kulturskolens behov for kompetente, tydelige og 
ansvarsbevisste ansatte og ledere.  

• Kommunen må vise både faglig, økonomisk og administrativt at den prioriterer kulturskole, og at 
kommunen kan tjene som en foregangskommune overfor andre. 

• Det forutsettes at kommuner som nomineres til Årets kulturskolekommune, gjennom flere år har 
arbeidet målrettet og systematisk innenfor de fleste av kriteriene, og kan dokumentere dette. 

• Dokumentasjonen som viser hva som er oppnådd og hvilken rolle kulturskoleskoleeier har hatt i 
arbeidet, skal framlegges. 

 
Prisen består av et grafisk trykk og et diplom.  
 
Norsk kulturskoleråd bidrar til at kommunen som blir Årets kulturskolekommune synliggjør god praksis 
gjennom å åpne sin organisasjon for kommuner, kulturskoler og andre, for å dele både praksiserfaringer 
og nye ideer. 
 
 
Nominasjonsprosess  
Informasjon om nominasjonsprosessen og kriterier til Årets kulturskolekommune sendes ut til Norsk 
kulturskoleråds fylker og regioner ultimo november året før utdeling.  
 
Forslag på kandidater fremmes via fylkesavdelingene, og legges fram for sentralstyret til endelig 
behandling. Fylkesavdelingene gjør en prioritering av sine aktuelle kandidater og nominerer én kandidat 
per fylke.  

 
Norsk kulturskoleråds sentralstyre oppnevner en jury som fremmer forslag til sentralstyret på bakgrunn 
av innsendte nominasjoner. Juryen består av tre medlemmer: Direktøren i Norsk kulturskoleråd samt to 
eksterne representanter fra offentlige samarbeidsorganisasjoner/ institusjoner.  
 


