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2013 
Nytt kulturskoletilbud - 

nye muligheter 

•2010, 2011, 2012: stimuleringstilskudd  - 40 
millioner kroner pr år til kulturskoletilbud.  

• Nesten 200 kommuner  

• Fokus: Samarbeidet mellom grunnskole og 
kulturskole 
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”Kulturskole for alle” 
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Nytt kulturskoletilbud 
 

• Lovfesting av plikt for  

skoleeier til å gi elevene på  

1.-4. trinn gratis  

kulturskoletilbud.  

 

 

Kulturskoletimen - hva nå? VK 061213 

               Sør-Trøndelag  



 
 

• ”Kulturskoletilbudet skal gis i tilknytning til skole eller 
skolefritidsordning og i samarbeid med musikk- og 
kulturskolen. 

 Musikk- og kulturskolen er et ressurssenter hva gjelder 
musikk- og kulturundervisning for barn og unge. Når 
det nå foreslås at alle barn skal få et gratis 
kulturskoletilbud i tilknytning til skole og/eller SFO, er 
det naturlig at musikk- og kulturskolen er en del av 
dette. Departementet foreslår derfor at det i loven 
inntas en plikt for skolen til å samarbeide med musikk- 
og kulturskolen, og en tilsvarende plikt for musikk- og 
kulturskolen til å samarbeide med skolen”. 
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– ”Kulturskoletilbudet som her foreslås er et gratis tilbud 
i skole og/eller SFO-tiden. Forslaget bygger på 
Kulturskoleutvalgets anbefaling. Sentralt står et 
samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolene slik at 
kulturskolens kompetanse og ressurser brukes i 
skolen/SFO. Kulturskoletilbudet som her foreslås er 
således noe annet enn det musikk- og 
kulturskoletilbudet som allerede er hjemlet i 
opplæringsloven § 13-6. Det nye kulturskoletilbudet 
tar ikke sikte på å gjøre endringer ved det eksisterende 
tilbudet i musikk- og kulturskolene. Dagens musikk og 
kulturskoler skal opprettholdes som i dag”.. 
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1) Grunntilbud  
(åpent for alle), kulturskoleaktivitet, gjerne organisert i store 
grupper - ofte styrking av grunnskolens tilbud 
 

2) Tilrettelagt opplæringstilbud 
individuelt eller i små grupper - tilbud som tradisjonelt omtales 
som kulturskolens kjerneaktivitet 
 

3) Fordypningstilbud 
talentutviklingstilbud der omfang av opplæringstilbudet øker 
denne undervisningen kan både foregå individuelt og i grupper 
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www.kulturskoleradet.no 

 kulturskoletimen 
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