VEIEN VIDERE
OM VEILEDNING; PROSESS OG UTFORDRINGER

Gjøvik kunst- og kulturskole

Gjøvik kunst- og kulturskole
• Musikk
– Instrumentalopplæring
– 4 kor
– Orkestre
– Folkemusikk
– Rockeverksted
• Visuell kunst
– 4 grupper
• Dans – samarbeid
• Teater på gang

Formål og mål - Grunnlagsdokumentet
FORMÅL
• ... å bistå kulturskoleeier og kulturskolen med å
etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid ...
MÅL

• ... at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen
videreutvikler en kultur for kontinuerlig
utviklingsarbeid....
• ...styrke kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og
kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt....

FASER I UTVIKLINGSPROSESSEN
• identifisere behov
–

Det beste ved GKKS

–

Utfordringer ved GKKS

–

Muligheter ved GKKS

Identifisere

Evaluere

Sette mål

Sette i verk

• identifisere muligheter
–

Vi fikk god retning av best/ufordring/mulighet til, og videre med ulike hatter, å skissere fokusområder

• sette mål
–

Konkretisering av fokusområdene – hvordan vi skal angripe dem

• prøve ut løsninger og tiltak
–

Her er vi nå – og det er gode prosesser, men de er ikke rettlinjet...

• evaluere løsninger, tiltak og måloppnåelse
–

Det er her vi må klare å bruke lærdom fra fasene over, så ikke sluttstrek blir en rapport

Hvorfor vi gjør noe betyr stor forskjell
• Vi har definert visjoner, verdier, mål og løfter
– Vi skal utvikle en god kulturskole – de skal være
retningslinjer for små og store vedtak
– Vi skal lage et måldokument – vi må kommunisere

• Sammenheng mellom ulike prosesser betyr mye
– Indre prosesser og drift
– Styringsprosesser i kommunen

2 store kommuneprosesser
• Nytt kulturhus
• Kulturstrategi for Gjøvik
• Legger sterke føringer for kulturskolen.

• Da er det viktig å ikke gi slipp på et kontinuerlig
utviklingsarbeid

Så fikk vi nytt flertall i bystyret:
•

Gjøvik Kunst og Kulturskole holder i dag til i hovedbygningen på Hunn. Skolens tilbud er
et viktig bidrag til at barn og unge kan utvikle sine talenter innen musikk og kulturfag.
Bygningen de holder hus i har store utfordringer med tanke på både kapasitet og
vedlikehold og tiden er overmoden for å finne nye lokaler til denne aktiviteten.
Samarbeidspartiene er opptatt av at for at det skal være lett tilgang til skolen og
mener den bør holde til i sentrum, i gangavstand til skysstasjonen og legger derfor inn
midler til leie av nye lokaler i planen.

•

Utredningen forventes fremlagt til politisk behandling innen 1. mars 2020.

•

Kunst og kulturskolen skal legge frem en utredning som synliggjør mulighetene for å
utvide tilbudet i kunst og kulturskolen i samarbeid med våre nabokommuner og andre
aktører som kan være en ressurs i fagutvikling og tilbud innen kunst og kultur.
Utredningen skal også inneha en mulig organisering som gir kunst og kulturskolen
mulighet til å tilby undervisning i SFO-tiden ute på skolene til de yngste elvene.

•

Utredningen forventes fremlagt til politisk behandling i løpet av 2020

