STRATEGI 2032
Med kulturskolen inn i fremtiden

(Foto: Norsk kulturskoleråd og 123RF)

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og
utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i
opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne
med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.
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Visjon
Kulturskole for alle

Overordnede styringsdokument, verdier og målbilde
Politisk plattform
1Den

politiske plattformen til Norsk kulturskoleråd er vedtatt av landstinget.
Plattformen konkretiserer de viktigste områdene som organisasjonen har politiske
synspunkt på og målsetninger knyttet til. Plattformen vedtas på landstinget og har i
utgangspunktet en fireårlig horisont, men kan justeres av hovedstyret mellom
landstingene.

Verdier
Norsk kulturskoleråds verdier formidler hva organisasjonen ønsker å bli gjenkjent på.
Gjennom sitt arbeid for kvalitet, integritet og anerkjennelse skal organisasjonen være:
•

•

•

•

Inkluderende
Norsk kulturskoleråd skal bidra til at alle får ta del kulturskolefelleskapet på en
likeverdig måte – både faglig, sosialt og kulturelt.
Nyskapende
Norsk kulturskoleråd skal være fremoverlent og banebrytende. Organisasjonen skal
være innovativ og fremme nye ideer.
Samhandlende
Norsk kulturskoleråd skal være et bindeledd mellom medlemskommunene og
institusjoner og organisasjoner på ulike forvaltningsnivå. Samhandling mellom disse
er en forutsetning for godt utviklingsarbeid.
Tradisjonsbærende
Norsk kulturskoleråd skal være bærer av kontinuitet og tradisjon samt være i forkant
av kunst- og kulturutviklingen. Dette innebærer at Norsk kulturskoleråd skal bidra til
at sentrale kulturelle tradisjoner blir ivaretatt og kan danne grunnlag for utvikling og
nyskapning.

Målbilde
Et kulturskoletilbud for fremtidens kulturskole av god kvalitet.
Målbildet er en beskrivelse av hvordan situasjonen ser ut i fremtiden, og er en utdyping
av visjonen. Målbildet vil være styrende med hensyn til hvilke mål organisasjonen

1

Alternativ om politisk plattform avhengig av vedtak i landstinget:
Den politiske plattformen til Norsk kulturskoleråd er vedtatt av landstinget. Plattformen konkretiserer de viktigste områdene som
organisasjonen har politiske synspunkt på og målsetninger knyttet til. Plattformen vedtas på landstinget, rulleres av landsstyret og
kan justeres av sentralstyret.
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arbeider mot og hvilke verdier som synliggjøres gjennom Norsk kulturskoleråds måte å
arbeide på.

Rammeplan for kulturskolen
Rammeplan for kulturskolen skal til enhver tid være styrende og grunnleggende for
arbeidet i Norsk kulturskoleråd. Rammeplanen skal være et dynamisk dokument. Det
innebærer at også Norsk kulturskoleråds strategiske arbeid som er fundamentert på
rammeplanen, må være dynamisk.

Strategiområder
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta
medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst
og kultur for barn, unge og voksne. Som nasjonal aktør for kommunene og de
kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være en samhandlingspart med
bredt samfunnsengasjement og tydelig profil. En viktig erkjennelse i forhold til Norsk
kulturskoleråds strategi er at fremtiden kommer hurtig og endringstakten i omgivelsene
øker.
Som bakteppe for strategiområdene er følgende vesentlig:
• Strategiområdene skal bidra til reflekterte prioriteringer, beslutninger og en
reflektert praksis.
• Strategiområdene skal bidra til å tydeliggjøre Norsk kulturskoleråd som en
foretrukket partner for både eiere og eksterne nøkkelinteressenter.
• Strategiområdene skal bidra til å skape overblikk, innblikk, tilbakeblikk og fremblikk i
den konkrete situasjon organisasjonen befinner seg i.

Mangfold – Kulturskole i et mangfoldsperspektiv
Kulturskolen skal være en tilgjengelig arena i barn og unges liv, for kunst- og
kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig av
kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og opprinnelse.

Bærekraft – Kulturskole i et bærekraftsperspektiv
I tråd med en verden i bevegelse må relevante moment relatert til FNs bærekraftsmål
reflekteres i Norsk kulturskoleråds arbeid. Bærekraft bygger på forståelsen av
sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og at ressursbruk
har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Kulturskolen må ha evne til å opprettholde,
tilpasse og fornye seg over tid, slik at oppgavene som skal løses ikke tærer på midler eller
ressurser som senere kan bli hinder for at nye oppgaver kan løses.

Digitalitet – Kulturskole i et digitalitetsperspektiv
Digitalitet handler om å forstå samfunn og utvikling med bakgrunn i det digitale. I dette
ligger at digitalitet og digital kompetanse må kunne sees på som et tankesett i tillegg til
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det rent teknologiske og instrumentelle perspektivet. Forståelsen av digitalitet vil være
en viktig faktor i utviklingen av kulturskolen. Kulturskolen må bidra til utforsking av det
digitale handlingsrom, skape digital merverdi og bidra til digitalt mangfold.

Samskaping – Kulturskole i et samskapingsperspektiv
For Norsk kulturskoleråd vil samskaping handle om å skape nye løsninger, på tvers av
etablerte organisatoriske grenser og skillelinjer. For at visjonen Kulturskole for alle skal
kunne nås, og for at oppveksten til alle barn skal preges av helhetlige løsninger som
bygger tillit, kreativitet og en grunnleggende følelse av mening, må samhandlingen være
stor – både lokalt, regionalt og nasjonalt.
En definisjon av samskaping i forhold til offentlig sektor, er at offentlige og private
og/eller sivile aktører arbeider sammen gjennom å dele kunnskap og ressurser med
hverandre.

Funksjonsområder
For å operasjonalisere og gjennomføre strategien, er Norsk kulturskoleråd organisert i
funksjonsområder. Dette for å tydeliggjøre både det faglige arbeidet i organisasjonen og
for å gi et nødvendig grunnlag for god budsjettstyring. Funksjonsområdene er et
administrativt beslutningsansvar for at en på best mulig måte kan levere på de
beslutninger og vedtak som gjøres i organisasjonen.

Veiledning og rammeplanutvikling
Som ledd i arbeidet med implementering av rammeplan for kulturskolen, tilbyr og
gjennomfører Norsk kulturskoleråd veiledning i kommunene. Veiledningsarbeidet har
som mål å ivareta det dynamiske arbeidet knyttet til rammeplanen. Veiledningen og det
øvrige rammeplanarbeidet skal til enhver tid legges opp i tråd med kulturskolerådets
satsingsområder og prioriteringer.

Forskning og utvikling (FoU)
Funksjonsområdet FoU har en særlig oppgave i å initiere, koordinere og formidle
forskning for utvikling av kulturskolene kan beskrives i to hovedpunkt:
• Å legge til rette for økt forskning for utvikling i kulturskolefeltet.
• Å øke samhandling om utdanning, kompetanseforsyning og forskning mellom
kulturskolefeltet og universitets- og høyskolesektoren.
• Å medvirke til utvikling og erfaringsspredning i det eksisterende praksisfeltet
gjennom målrettet samhandling og forskning. Samhandlingen ønskes mellom
kulturskolene, barnehagen, grunnskolen, den videregående skolen og UH-sektoren –
samt fritidskulturfeltet.
Dette gjøres gjennom en rekke prosjekt og aktiviteter, og så integrert som mulig med de
andre funksjonsområdene i Norsk kulturskoleråd.
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Digital utvikling
Funksjonsområdet digital utvikling skal bidra til å:
• Utforske det digitale handlingsrom
• Skape digital merverdi
• Digitalt mangfold

Fylkesavdelinger
Gjennom funksjonsområdet fylkesavdelinger organiseres arbeidet som gjennomføres i
Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger.

Næring
Funksjonsområdet næring skal
• operasjonalisere og utvikle samarbeid med ulike næringsaktører
• bidra til utvikling i kulturskolene gjennom gjensidig kompetanseutvikling,
synliggjøring og omdømmebygging
• ha et nasjonalt nedslagsfelt, sammen med samarbeidspartnerne
• utvikle eventuelt samarbeid med nye næringsaktører

Interessepolitikk
Gjennom funksjonsområdet interessepolitikk skal organisasjonens politiske sekretariat
legge til rette for at Norsk kulturskoleråds politiske organer til enhver tid er oppdatert og
beredt til å påvirke nasjonale og regionale politiske områder som omhandler
kulturskolen og dens fremtid. Sekretariatet har ansvar for tilrettelegging av
organisasjonens landsting, hovedstyre og fylkesstyrer.

Drift og organisasjon
Funksjonsområdet drift og organisasjon er Norsk kulturskoleråds avdeling for økonomisk
og merkantil kontroll og styring.
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Organisasjonskart
Norsk kulturskoleråd er bygd opp som en demokratisk organisasjon med et politisk system
av tillitsvalgte samt en administrativ organisering. Norsk kulturskoleråds til enhver tid
gjeldende vedtekter gir bestemmelser og retningslinjer som også innbefatter
organisasjonens oppbygning.
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Vedlegg
Politisk plattform 2020-2024
Rammeplan for kulturskolen
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