
Før vi starter:

• Høyreklikk på 
teksten ved bildet 
ditt og skriv inn 
navn og 
arbeidssted.

• Husk å mute 
mikrofon, men ha 
gjerne kameraet 
på.

Fordypning med mangfold – webinar 5

Webinar 5
13. Jan 2023



Strategien skal bidra gjennom ulike tiltak til å:

•styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de 

bor

•skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med 

en nasjonal forankring

•sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til 

kulturskolenes fordypningsprogram

Webinarrekka er et av disse tiltakene - Samtlige webinarer arrangeres via Zoom, på fredager, 

med start kl. 08.30 og med inntil halvannen times varighet.



Program

En kommunes møte med utfordringer

- Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune

- Christian Elgaaen, varaordfører, Røros kommune

- Grupperefleksjoner, deling og spørsmål i plenum

Tidsramme: Vi slutter seinest klokka 10:00



Kongsberg kommune  13.01.23

Fordypning Ung kultur, kulturskole  c/o Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef



KULTUR OG VELFERD 2023  

▪ NAV ARBEIDSINKLUDERING, TIDLIG OG TETT 

OPPFØLGING ETTER BEHOV

▪ UTVIKLING OG ANLEGG  KULTURFAGLIG 

INFRASTRUKTUR: PARK.IDRETT. BYROM. 

KULTURBYGG. FRIOMRÅDER. BADEPLASSER. 

NÆRMILJØANLEGG. LEKEPLASSER. FRILUFTSLIV. 

KONGSBERG MUSIKKTEATER, KULTURANLEGGSPLAN. 

TILSKUDD.SAMARBEIDSAVTALER.

▪ INTEGRERING BOSETTING AV FLYKTNINGER, 

INTRODUKSJONSPROGRAM,

FRITIDSKONTAKTTJENESTER, HUSBANKENS 

HJELPEMIDLER, RÅD OG VEILEDNING

▪ UNG KULTUR MUSISK 

KOMPETANSESENTER/KULTURSKOLE, VITENSENTER, 

FRITID,  UTEKONTAKTER, PRODUKSJONER 

▪ IDRETTS- OG SVØMMEHALL VEILEDNING, AEROBIC 

MV.,  LIVREDNINGSKURS,  BOOKUP, SOMMERCAMPING  

▪ BIBLIOTEK LITTERATURHUS, KUNNSKAPSBANK, 

MØTEPLASS, UNG I BIBLIOTEK

▪ FRIVILLIGSENTRAL REKRUTTERE FRIVILLIGE TIL 

INTERNE & EKSTERNE ARENAER









Kvalitet (nasjonal pris), mangfold (IMDI inntekter også til kulturskole)

• Mm                                                                                                                           



Utvikling og anlegg

Kongsberg kommune tilrettelegger aktivitetsarenaer for barn og ungdom gjennom åpne 

fellesarenaer og tilrettelagte arenaer for organisert aktivitet. Lag og foreninger gis gratis 

treningstid/øvingstid i utendørs idrettsanlegg, forsamlingslokaler, øvingscontainere, 

musikkteater, idrettshaller, svømmehall m.v. Kommunens egen arenakapasitet suppleres med 

innleie av kapasitet fra blant annet Stiftelsen Kongsberghallen, Vittingfoss Vel AS          og 

Vittingen Kulturhus SA. 

Kongsberg Musikkteater i KRONA åpnet for prøvedrift i januar 2016 og er byens nyeste 

«storstue» og en en av landets mest moderne kulturhus. Driftskonseptet er nyskapende og har 

vekket nasjonal interesse. Kombinasjonen av avanserte tekniske løsninger, samskaping med 

lokalt kulturliv og frivillige i Musikkteaterets venner bidrar til kreativitet og i 

kulturhussammenheng svært nøkterne driftsutgifter. Dette har gitt kulturlivet, og særlig barn 

og ungdom tilgang på høystandard aktivitetsarena innenfor rammer som andre kommuner 

reiser til Kongsberg for å lære av. 

25 % av tidsflatene i Kongsberg Musikkteater er gjort tilgjengelig for kommersielle 

produksjoner og dette bidrar til at byen jevnlig får besøk av større kommersielle 

musikk/dans/ teater/standup- og underholdningsproduksjoner. Kongsberg kommune leier 

«bygningskroppen» til Musikkteateret av KKPE AS, mens Innredning og teknisk utrustning 

er anskaffet av Kongsberg kommune med rause bidrag fra spillemidler, Buskerud 

Fylkeskommune, sponsorer/samarbeidspartnere og private gaver. 

http://www.kongsbergmusikkteater.no/

Fakta og info:

Utvikling og anlegg skal være

en pådriver og ivaretager av

initiativ for å skape best

mulige opplevelser knyttet til

kultur og fritid i Kongsberg.

Utvikling og anlegg på nett

PÅ FACEBOOK: 

Kongsberg Musikkteater

Skrim idrettspark

Kølabånnparken

Idrettsparken

Skulpturby Kongsberg

http://www.kongsbergmusikkteater.no/
https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/park-idrett-kulturanlegg-og-friluftsliv/
https://www.facebook.com/KongsbergMusikkteater?fref=ts
https://www.facebook.com/skrimidrettspark?fref=ts
https://www.facebook.com/kolabonnparken?fref=ts
https://www.facebook.com/IdrettsparkenKongsberg?fref=ts
https://www.facebook.com/SkulpturbyKongsberg?fref=ts


NAV 

• Veiledningssenter har åpent for Drop-in fra kl. 12:00 -14:00 

tirsdag og torsdag. Brukere uten avtale, som ønsker å 

komme inn utenom Drop-in tid kan ringe på en vakttelefon. 

Den er betjent fra 9 – 15 mandag til fredag. 

▪ Fokus på markedsarbeid og å bygge gode relasjoner med 

arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner

▪ Arbeid inkludering, samarbeid karrieresenter, videregående 

skole mv.

▪ Økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning.

▪ Forvalte brukers inntekt – frivillig ordning

▪ «I gang» – arbeid for økonomisk sosialhjelp

▪ «Kvalifiseringsprogram»

▪ «Jobbspesialister» 

▪ Sikre adekvat fritid; spleiselag alle fag hos Kultur og velferd 

(dybde/kjerne/bredde hos Ung kultur)

▪ Touchskjerm: aktiviteter barn/unge/gratis utstyr/13 språk

Fakta og info:

Området omfattes både av 

kommunalt og statlig ansvar-

og oppgaver. NAV-kontoret

har ansvar for å yte tjenester 

etter Lov om sosiale tjenester i 

NAV. NAV Kongsberg jobber

med: Arbeidsmarkedbistand til

arbeidsgivere, oppfølging av

sykemeldte, oppfølging

av arbeidssøkere, oppfølging 

og avklaring av personer som 

har behov for bistand for å

komme i arbeid.

Leder: Torgunn Aaker

Nav på nett

https://www.nav.no/


Integrering

Fritid for mennesker med særskilte behov  

▪ Lovpålagt fritidskontakttjeneste på 3 nivåer: personlig, 

gruppe og fritid med bistand (inkludering i ordinært 

fritidstilbud) ref adekvat fritid

▪ Rekruttere og veilede fritidskontakter 

▪ Systematikk med Ung kultur (kulturskole 

(dybde/kjerne/bredde), vitensenter, møteplasser, 

foreningsliv)

▪ Samarbeidsavtaler med foreningsliv - for å kunne delta i en 

forening 

▪ Utstedelse av ledsagerbevis

▪ Koordinering av årlig inkluderingspris

▪ Nasjonalt nettverk i samarbeid med andre kommuner

Husbankens hjelpemidler: startlån, tilskudd og bostøtte

• Saksbehandling, bistand i søkeprosessen

• Økonomisk og praktisk veiledning

Fakta og info:

Integreringseksjonen

tilrettelegger fritidstilbud for 

mennesker m/særskilte behov                                                                                         

Fritidstilbudet ytes i form av 

"fritid med bistand" (FMB), 

gruppetilbud eller personlig 

fritidskontakt. Vi kartlegger 

ressurser, interesser og ønsker, 

og veileder søkeren inn i 

passende fritidsaktivitet.

For å kunne benytte seg av 

integreringseksjonens

fritidstilbud må man ha 

vedtak. 

Leder: Cherif Ousman 

Integrering på nett

Facebook

https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/Integreringsseksjonen/
http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Kultur/Kulturtjenesten-Integreringsseksjon/Funksjonshemming1/Gruppetilbud/
https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/Integreringsseksjonen/
https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/Integreringsseksjonen/
https://www.facebook.com/Integreringsseksjon.kongsberg/


Premisser for utvikling av 
fordypningstilbudet i 
Kongsberg kulturskole

• Vi ønsker ikke å bruke ordet «talent» men bruker 
heller fordypning

• Tilbudet skal være tilgjengelig for alle som er 
interessert i å fordype seg, som ønsker legge inn 
ekstra innsats i kulturskolefaget sitt

• Vi ønsker generelt å inspirere til økt 
fordypning/innsats, og dette skal være «en rød 
tråd» i tilbudene
- Feiring av 1.konsert – «Debutkonsert»
- Konsertmuligheter med forskjellige rammer, fra 
små intime huskonserter til store offentlige – alle 
med gode og tryggest mulige rammer
- Forskjellige prosjekter i instrumentgruppene (eks 
«Pianohus», «Messingbonanza» osv)



Kongsberg kulturskoles 
fordypningstilbud 
Søkes på før hvert skoleår

• Intro-fordypning – fra 6. trinn og oppover:
- 30 min spilletime pr uke
- 8 lørdagssamlinger pr år, med praktisk 
fokusert teoriundervisning, samspill m.m.
- Elevbetaling: 1,5 x ordinær semesteravgift

• Fordypning – fra 8.trinn og oppover: 
- 45 min spilletime pr uke
- Ukentlig teoriundervisning i gruppe
- Samspill ukentlig eller i bolker
- Lørdagssamlinger og 
inspirasjonsturer/konsertopplevelser, 2 pr 
semester
- Elevbetaling: 2 x ordinær semesteravgift + 
utg. til turer



Samarbeid festivaler –
Glogerfestspillene

• «Ode til Gloger» - kulturskolens 
elever med skolekonserter og åpen 
konsert

• Egen festspillmusiker hvert år med 
mesterklasser og samspill på konsert 
(eks. Tine Ting Helseth, Arve 
Tellefsen, Sveinung Bjelland) I år: 
fløytisten Cecilie Løken Hesselberg

• Kulturskolens deltakende elever 
gratis inn på alle konsertene i kirken



Samarbeid festivaler –
Kongsberg jazzfestival

• Parade- og bandworkshops 
med festivalens musikere

• Kulturskoleband på de proffe 
jazzscenene

• Inspirasjonskonserter og møter 
med helter



Samarbeid med andre lokale 
kulturaktører –
Energimølla (musikkscene)

• Artister som i tillegg til konsert 
tilbyr workshops o.l og unge 
«talenter» til oppvarming (eks. 
Kvelertak, Chris Medina, Silje 
Nergård)

• Ungjam i samarbeid med 
Jazzevidence



Samarbeid med andre lokale 
kulturaktører –
Kongsberg Musikkteater

• Artister som i tillegg til konsert 
tilbyr workshops o.l (eks den 
polske pianisten Greg 
Niemczuk)

• Samarbeid om større 
prosjekter (eks samarbeids- og 
solistkonsert med Oslo 
symfoniorkester og 
tverrkommunal 
saxofonworkshop)



Samarbeid med andre lokale 
kulturaktører –
Musikklinja Videregående 
skole

• «Konsert Brilliante» i samarbeid 
med Kongsberg kirke –
klassisk/akustisk konsert 2 ganger 
pr semester

• Felles lærere

• Felles prosjekter, eks Bukkene 
Bruse – workshop og konsert i 
april



Samarbeid Ung 
musikk Viken

• Fordypningssamarbeid i Viken
- Opprinnelig Follopiloten
- Tett samarbeid med NMH 
om: mesterklasser, Ung musikk 
talent og TUP 
- Mulig å søke prosjektmidler 
til lokale/regionale 
samarbeidsprosjekter
- Fokus på mange andre 
relevante aspekter



Instrumenter

• Generelt sett god dekning av innen instrumenter av god kvalitet  –
utlån gjennom bibliotek, ungdomsarenaer og kulturskole. Spleiselag 
kulturskole, ungdomsarenaer, NAV, Integrering ref tilgjengelighet.

• God dekning av instrumenter av høy kvalitet til dybdestuder ved 
behov – utlån gjennom kulturskolen. Spleiselag kulturskole, NAV, 
Integrering ref tilgjengelighet.



Ikke «hemmelige tjenester»….



• Hva kan jeg gjøre i egen kommune for å bidra til flere 
moduler i dybdestudie?

• Hva er potensialet i egen kommune til å samarbeide om 
ressurser til barn og unge?

(Og, hvem legger frem på vegne av gruppa?)

I grupper



Webinarrekke, fredager kl. 08.30 - 10.00

• 30. september 2022: Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og 

myter

• 21. oktober 2022: Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

• 18. november 2022: Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole og 

videregående skole

• 9. desember 2022: Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, 

medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud

• 13. januar 2023: En kommunes muligheter i møte med utfordringer

• 10. februar 2023: Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger 

og gode overganger

Fordypning med mangfold



Fordypning > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Søk på "Fordypning" for å se opptak av webinarer m.m.

https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning


Samarbeidsmuligheter
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