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1 2 3

8 4

57 6

Dette tar jeg

med meg som

viktige innspill …

Lytt deg inn 

på gode 

ideer

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Austevoll_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Os_Hordaland_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Samnanger_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Vaksdal_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Fusa_komm.svg


Hva forteller overskriftene og temaene i programmet for 

kulturskoledagene øst om innhold, endring og utvikling i Kulturskolen? 

Dann en reflekterende trio.

Still hverandre spørsmålet!



Fremtidens 

oppvekstområde 

vedtas ikke…..

det skapes!



Vi skal gi våre elever et kunstfaglig inntrykk, uttrykk og avtrykk! 



Grunnprogram:

Et tilbud om 
deltagelse i 
kulturaktivitet

Kjerneprogram:

Åpent opptak 
for elever som 
er motivert for 
større innsats

Fordypnings-
program:

Opptaksprøver



 Ambisjoner

 Intensjoner 

 Struktur 

 Kultur

 Styring – ledelse 

og 

profesjonsutøvelse

 Opplevd kvalitet



…en likeverdighetstanke 

mellom grunnskole og 

kulturskole…

…ledelse skal legge til 

rette for sikring, 

vurdering og utvikling 

av ønsket kvalitet….

…profesjonalisering og 

læring..



Struktur og kultur for læring i kulturskolen

Organisasjonsklarhet fremmes:

 Når overordnete mål og verdier 

er kjent i hele organisasjonen

 Når overordnete mål er brutt 

ned til målbare mål sammen 

med medarbeiderne

 Når roller er tydelig definert

 Når standarder og kjennetegn 

på god praksis er kjent

 Når viktige rutiner, ansvar, 

oppgaver og myndighet er kjent 

 Når arenaer/møteplasser er 

tydelig definert og har et klart 

formål

Kultur:

 Delt visjon og konkrete 

framtidsbilder

 Delte verdier 

 Delte normer – hva er ønsket 

atferd, akseptable handlinger 

og holdninger? Hva er 

uakseptable holdninger og 

handlinger?

 Delte virkelighetsoppfatninger –

hva er sant eller usant? Hva 

gjelder?

 Felles elevsyn – læringssyn 

organisasjonssyn og 

ledelsessyn

Kulturuttrykk

Kulturinnhold

Hvordan utfordrer struktur og kultur  

ledelsesutøvelse i kulturskolen?
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Styring er et                  

politisk ansvar

Ledelse er et      

administrativt ansvar

Gjennomføring er et 

profesjonelt ansvar
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Kommunestyret

Rådmann / 
kommunalsjef

Lederteam  
kommunalområde 

oppvekst –
utdanning - kultur

Ledernivå i 
kulturskolen

Avdeling / Team

Medarbeider



Lokalpolitisk strategi

• Hvordan gjør dere  

kulturskolen styrbar i 

din kommune?

• Hvordan kan 

kulturskolen 

tilrettelegge for den 

styringsinformasjonen 

politisk nivå trenger 

for å kunne vite og 

ikke tro….?



Viktige forutsetninger for et 

godt (kultur)skoleeierskap

1. At eier vet, ikke tror

2. At eier ivaretar og følger opp

• Skolene som organisasjoner
• Skolelederne
• Lærerne 
• Elevene

3. At eier har ambisjoner, og prioriterer 
og avgrenser målene

4. At eier har gjennomføringsevne og 

tenker langsiktig

1. Hvordan vet vi?

2. Hva gjør vi for å ivareta 
og følge opp?

3. Har vi de rette 
ambisjonene, og er 
«vi» sammen om dem?

4. Har vi 
gjennomføringsevne
og langsiktighet, og 
hvordan vet vi det?



Kunnskap 
om 
ledelse

Ferdighet i 
å utøve 
ledelse

Holdninger 
som 
internalisert 
lederatferd

Forvalte 
egen 
leder-
kapasitet

Bygge 
felles 
leder-
kapasitet 

Opplevd 
lederskap

Ledelse er å nå organisasjonens mål 

sammen med sine medarbeidere!

Hva kan være fremmere og 

hemmere for at ledelse skal 

gjøre en forskjell?



Kulturskolen som organisasjon:

 Har dedikerte, motiverte og 

samarbeidsorienterte medarbeidere

 Har elever som opplever  rom for alle 

og blikk for den enkelte!

 Har en organisasjon som 

kvalitetssikrer, kvalitetsvurderer og 

kvalitetsutvikler læringsarbeidet 

 Har ledelse som

 er arkitekter for ønsket struktur 

og kultur – lærende organisasjon

 er mestringsorientert 

 tilrettelegger for individuell og 

kollektiv læring og utvikling

 Er en del av en helhetlig og holistisk 

tilnærming til kvalitetsarbeidet for 

barn og unge

 Har overordnet ledelse «tett på»

 Opplever politiske ambisjoner og 

innsikt i kulturskolens kvalitetsarbeid.



Det virkelige PISA-sjokket (9. oktober 2014)

• Vi trenger ikke flere felegnikkere. Alle kan 

ikke realisere seg selv og bli artister. Noen 

må utvikle den nye teknologien og skape 

de nye arbeidsplassene. Det er realfagene 

som bringer verden fremover. Ikke føling i 

fjæra. Derfor er det ingen skandale at 

Norge ligger på jumboplass når det 

kommer til kreative aktiviteter i skolen

• Det er bare ett problem: For å 

skape noe, må man kunne noe. Og 

for å kunne noe, må man lære noe. 

For å lære noe, må man erfare noe. 

For å erfare noe, må man føle noe. 

Å føle, eller å sanse, er en 

vesentlig del av de kognitive 

prosesser som oppstår i et 

menneske som lærer.

Hvordan skal kulturskolen gjøre 

en forskjell?

Norge ligger på siste plass 

av 65 land i rangeringen over 

kreative aktiviteter på 

skolen.



Meningssøkende
Skapende 
Arbeidende 
INTEGRERTE 
Allmenndannende 
Samarbeidende 
Miljøbevisste 

Lærende 
Skapende
Utforskende
Analyserende
Reflekterende
Kommuniserende
LIVSMESTRENDE
Selvregulerende 
Samhandlende
Demokratiske 
Bærekraftige
Kulturelle
Digitale

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida       
og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for 

menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse 

grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar 

og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, 

likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

 Subjekt i egen utvikling

 Foresatteaktørene

 De profesjonelle 

medaktørene

 Omgivelsene



Lek 

Omsorg 

Læring 

Danning 

Grunnleggende 
ferdigheter 

Kompetanser

Faglig og sosial 
læring 

LIVSMESTRING



Foresatt Førfasen Spedbarn Barn Elev Oppvekst Livsmestring 



Hvordan utnytter din kommune kompetansen som 

finnes i kulturskolen for å fremme kreativitet og læring i 

barnehager og skoler?

Hva kjennetegner arbeidet med en holistisk tilnærming 

til ønsket kvalitet i arbeidet med barn og unge i din 

kommune?

Hva konkret kan du ta med deg fra denne fagsesjonen 

å omsette til god praksis i egen kommune?



Å gjøre et brudd med det etablerte

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og 

forvente et annet resultat enn før» 

Albert Einstein

Takk 

for 

meg!


