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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.

Strategi 2020
Strategi 2020 viser overordnede strategier og langsiktighet i kulturskolerådets 
arbeid. Strategiplanen skal gi føringer for arbeidet i hele organisasjonen.

Visjon 

KULTURSKOLE FOR ALLE
Dette er en sentral ambisjon i oppbygging av kommunenes tjenestetilbud.

 Formål

Strategi 2020 viser 
overordnede strategier og 
langsiktighet i rådets arbeid. 

Planverket skal gi føringer for 
arbeidet i hele 
organisasjonen regionalt. 



Kvalitet

Kulturskolens rammeplan ”Mangfold og fordypning” er et kvalitetsdokument for 
landets kommuner, og danner en nasjonal standard og en plattform for utvikling 
av lokale læreplaner for kulturskolen. Rammeplanen forutsetter at det etableres 
kommunale kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging av kulturskolenes 
virksomhet.

Kulturskolerådets politiske og faglige målsettinger er at alle som ønsker det skal 
få et mangfoldig kulturskoletilbud av god kvalitet med basis i rammeplanens tre 
programområder; bredde-, kjerne- og fordypningsprogrammet.

Verdier 

Norsk kulturskoleråds virksomhet skal være inkluderende, nyskapende, 
samhandlende og tradisjonsbærende.  Organisasjonen skal arbeide for kvalitet, 
integritet og anerkjennelse.

Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta 
både bredde og talent. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i 
tilbudet for å bedre rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. 
Rammeplanen framhever kulturskolens sammensatte samfunnsoppdrag som et 
sentralt element i kunst- og kulturopplæringen.

Strategien bygger på en grunnleggende forståelse av at barn, unge og voksne, 
og har sin tilhørighet i kommuner. Lokalsamfunnet er den viktigste arenaen for 
læring, utvikling og dannelse.

NORSK KULTURSKOLERÅD



Strategimodell
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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.

Strategi 2020

Modellen skisserer hvordan Norsk kulturskoleråd som organisasjon skal bidra 
i utviklingsarbeidet, og hvordan organisasjonens samlede kompetanse kan 
brukes for å etablere verdier og sikre kvalitet i kunst- og kulturopplæringen.

Nærhet
Et ønske om nærhet til medlemskommunene og forståelse for de store 
variasjonene i landet.

Kompetanse
Kunst- og kulturopplæring er et kommunalt ansvar, og Norsk kulturskoleråd vil 
bistå med organisasjonens kompetanse i de kommunale prosessene. 

Samhandling
Kulturskolerådet skal være et bindeledd mellom medlemskommunene og institus-
joner og organisasjoner på ulike forvaltningsnivå. Samhandling mellom disse er 
en forutsetning for et godt utviklingsarbeid.

Framtid
Framtid fremhever organisasjonens ønske om å identifisere kommende behov 
hos medlemmene for kunnskap om kunst og kultur i opplæringen.



Strategiomrområder

 
KULTURSKOLEN I SAM

FUNNET

1. Kulturskolen i samfunnet
2. Kunst- og kulturfaglig utvikling
3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Hvert strategiområde har tre fokusområder for organisasjonens arbeid i perioden.

Strategi 2020

Fokusområder

1.1. Tydelig profil som samfunnsaktør 
1.2. Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør 
1.3. Initierende og koordinerende rolle

Som nasjonal aktør for de kommunale kulturskolene i Norge, skal Norsk kultur-
skoleråd være en samhandlingspart med et bredt samfunnsengasjement og en 
tydelig profil. Organisasjonen skal bidra til en inkluderende kulturskole innen flere 
kunst- og kulturfag. Kulturskolen som ressurssenter skal synes i samfunnet og 
gi viktige bidrag til kulturell identitet og tradisjon som nasjonalt og lokalt felleseie. 
Formidling av virksomhet og dokumentasjon av denne, er en viktig del av 
Norsk kulturskoleråds brede samfunnskontakt.

Forholdet til allmennhet, nasjonale myndigheter, allmenne og kunstfaglige 
utdanningsinstitusjoner og til det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturliv står 
sentralt. Dette gjelder også samarbeid med private organisasjoner og næringsliv 
for utvikling og posisjonering av kulturskolens rolle i samfunnet.

Kompetanse

1. Kulturskolen i samfunnet



Fremtid

2.1. Helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen
2.2. Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende
2.3. Internasjonal samarbeidsaktør

2. Kunst- og kunstfaglige utvikling

Norsk kulturskoleråd er en utviklingsorganisasjon som skal sikre kunnskapsut-
vikling innenfor kunst- og kulturfag og bidra til høy faglig og pedagogisk kvalitet. 

Oversikt og innsikt i kunst- og kulturopplæringen gir organisasjonen en viktig 
posisjon som bidragsyter i utvikling og koordinering av innhold i kulturskolene. 
Rammeplan for kulturskolen og implementering av denne ligger til grunn for 
organisasjonens faglige utviklingsarbeid.

Fokusområder
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Med utgangspunkt i rammeplan for kulturskolen skal kulturskolene ha en sterk 
egenidentitet med et tydelig og synlig lokalt feste.

I samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører utvikles og styrkes denne 
identiteten i form av erfaringsdeling og nye impulser til faglig og pedagogisk 
utvikling.

Norsk kulturskoleråd skal bidra til økt mangfold og fordypning i kulturskolene 
gjennom strategisk nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling. Et bredt 
samarbeid bidrar til økt bevissthet på kvalitet og mangfold i kulturskolene.



Fremtid
 

ORGANISASJON

Norsk kulturskoleråd skal arbeide målrettet med saker som fremmer kulturskole-
eiers interesser.

3.1. Enhetlig organisasjonsutvikling 
3.2. Nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende 
3.3. Høy kvalitet i utviklingsarbeid

Fokusområder

Organisasjonskart

Organisasjonen arbeider med politiske og administrative systemer for 
samhandling. Dette skal fremme kvalitet og omstillingsevne for virksomheten og 
ivaretar organisasjonens oppgaver og omdømme.

Norsk kulturskoleråd skal ha en organisasjonsstruktur som åpner for et nært 
samarbeid nasjonalt og regionalt med lokal forankring i kommunene. 

3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling

3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling



Postadresse: 7491 Trondheim
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post@kulturskoleradet.no
kulturskoleradet.no


