«Kulturskole for fremtiden»
Vil din kommune være med å utvikle morgendagens kulturskole?
Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og kulturskolerådet samarbeider om – har
pågått i ett års tid. Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter vi
igjen med en underveisrapport og et notat om Kulturskole 3.0 – og noen tanker om og
noen kjennetegn på en kulturskole for fremtiden.
Nå ønsker vi å engasjere seks-sju kommuner som kan være med og ta dette arbeidet videre.
Formålet med det videre prosessarbeidet er å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og
rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet. Hvordan kan kulturskolen være en
viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge – samtidig som den har kraft og
betydning for hele livsløpet?
I første omgang inviterer vi til et digitalt verksted torsdag 4. juni, kl. 10.00–14.00.
Der ønsker vi en dialog rundt innholdet i det vedlagte notatet om Kulturskole 3.0 og hvordan
vi kan benytte dette for å lage et rammeverk for utviklingsarbeid. Vi skal planlegge to
samlinger for flere kommuner kommende høst, og arbeidet vi gjør 4. juni vil være førende
for høstens samlinger. Målet er å lage grunnlaget for et pilotprosjekt med oppstart i 2021.
Vi henvender oss nå primært til kommuner som har vært med i kulturskolerådets
veiledningsordning samt noen andre utviklingsorienterte og «mulighetssøkende»
kommuner.
Om dere vil være med på dette, må dere torsdag 4. juni samle minst fire personer fra egen
kommune – med ulike roller og fagområder. Det er et krav at ikke alle deltakere er direkte
knyttet til kulturskolen – vi trenger flere perspektiv i arbeidet, og derfor ønsker vi å ha med
oss politikere, ledere fra andre virksomheter, ansatte i skole/barnehage, lokalt kulturliv o.l.
Vi vil sende ut noen kjernespørsmål som deltakerne skal reflektere rundt før verkstedet i
juni. Dette må gjøres gjennom dialog i egen kommunegruppe.
Verkstedet 4. juni blir en treningsleir og en rammesetter for det videre arbeidet. I alt
arbeidet, både 4. juni og videre fremover, vil vi legge opp til arbeidsprosesser som fremmer
deltakelse, medskaping og involvering.
Ønsker deres kommune å delta i spennende utviklingsarbeid torsdag 4. juni? Hvis ja: Send
oss deres svar – med navn på deltakerne fra deres kommune og informasjon om rollene de
har i egen kommune – innen fredag 8. mai. Svaret sender dere til e-postadressen
torkel.oien@ks.no.

