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LEDERUTFORDRINGER

Orientere seg om situasjonen – sette seg godt inn i sortere i flommen

av «gode råd», synsinger og veiledninger

Avklare roller stat/kommune og innad i kommunen og virksomheten –

delta der beslutninger tas

Handle på en slik måte at både elever, foresatte, lærere og andre i

omgivelsene føler trygghet og sikkerhet.

Ansattes helse og sikkerhet – ta vare på ansatte i risikogruppen

Være i forkant og gi konkret og tydelig informasjon



OVERORDNET PERSPEKTIV

FOLKEHELSE

Barn og unges psykiske helse – de sårbare barna 

Kulturskolens rolle i det kommunale virkemiddelapparatet

Ansattes helse og sikkerhet

«……. Dette gjør vi i nært samarbeid med 

kommuneoverlegen/helsetjenesten og skolene. Åpningen skjer trygt og 

godt innenfor rammen av nasjonale og lokale smitteverntiltak……»



RØROS KOMMUNE/KULTURSKOLEN

5600 innbyggere

520 elever i grunnskole – tre skoler (2 grendaskoler)

200 elever/260 elevplasser i kultursskolen

Musikk (enkeltelever/grupper), dans, teater, billedkunst

10 lærere (jobber i fire forskjellige kommuner)

Organisert under virksomhet Kultur og fritid 

Deltar på ledermøtene i Oppvekst



BAKTEPPE

Ingen smitte i kommunen/regionen

Egne lokaler nært største grunnskole  

Undervisning på en grendeskole

Ønske fra kommuneoverlege om at kulturskolen skal åpne –

perspektiv barn og unges psykiske helse – de sårbare barna



PROSESS

Deltatt i pandemigruppe Oppvekst med kommuneoverlege og 
fagforeninger i hele perioden fra nedstenging.

Startet planlegging av åpning uka før påske

«Stormøte» i Oppvekst 15/4 – koordinering

Nært samarbeid med kommuneoverlege og helsetjeneste

Presentasjon av utfordringsnotat

Alle ansatte opplæring i smittevern



PROSESS (2)

Alle ansatte opplæring i smittevern – tett oppfølging av ansatte i 
risikogruppe

Detaljerte lokale smitteverntiltak godkjent av helsetjenesten

Alle storgrupper deles 3 – 5  i hver gruppe

Samarbeid med skolen – følge skolens grupper (kohortene) der det er 
mulig

Åpning en til en/to til en fra 27/4

Åpning grupper fra 4.mai



GRUNNLAGSDOKUMENT

Nasjonale smitteverntiltak/lov

Lokale smitteverntiltak

Smitteveileder for barnehage og grunnskole

Etter hvert – råd fra Kulturskolerådet og andre organisasjoner som for 

eksempel Norsk musikkråd m.fl.



UTFORDRINGER

Utydelige signaler fra Kunnskapsdepartementet/UDIR om kulturskole

Uklart fra fylkesmannen i Trøndelag - en dag mulighet for åpning, neste
dag ikke (etter nytt dra KD)

Siste fra UDIR: Kulturskoleskolen er ikke omfattet av stengning av 
skolen – altså vi har ikke vært pålagt å stenge i det hele tatt. 

Mange «gode råd» fra alle hold – intresseorganisasjoner, fagforeninger
m.m.

Synliggjøre variasjonene i kulturskolenorge. 

Rolleavklaring: Stat/fylkesmann – kommune – interesseorganisasjon

Kommunen/kommuneoverlegen har siste ordet!




