Region Øst

Utlysning av utviklingsmidler
for kulturskolene i region øst
Med forankring i strategi 2020, punkt 1.1, 1.2 og
1.3, ønsker styret i region øst å stimulere til
utvikling av kulturskolene i regionen.

N

Økonomisk støtte til nye prosjekter fordeles etter
gitte kriterier, via søknad.
Fokusområdet i prosjektet skal være et helhetlig
oppvekst- og opplæringsløp, og må omhandle ett
eller flere av de nedenstående områdene med
utgangspunkt i kulturskolenes rammeplan
«Mangfold og fordypning»:
▪ Samarbeid kulturskole og grunnskole
▪ Samarbeid kulturskole og barnehage
▪ Kulturskole og flyktninger
▪ Det frivillige organisasjonsliv
Prosjektmidler er ment å gi kommuner mulighet til
å prøve ut modeller som kan skape større
samhandling mellom aktører som jobber inn mot
barns oppvekst- og opplæringsløp. Etter endt
prosjekt sendes en kortfattet rapport til region øst.

Søknadskriterier
▪ Klar prosjektbeskrivelse som inneholder
mål, beskrivelse av tiltak, en tidsplan,
budsjett og konkret utbytte i form av f.eks.
plandokumenter og/eller felles
programbeskrivelser. Det er av betydning at
disse også kan være tilgjengelig for
kulturskolefeltet ut over nettverket.
▪ Ha en intensjonsavtale om samarbeid med
aktuelle aktører.
▪ Ha varighet på ett til to år, med oppstart i
skoleåret 2018/2019.
▪ Kommunen må selv dekke løpende
lønnsutgifter.

Dette kan det søkes midler til:
▪ Reise- og møteutgifter for fagpedagoger og
andre til workshops og arbeidsmøter.
▪ Inntil 50% av kostnader kan kobles til
prosjektledelse eller vikarutgifter.
▪ Innleide foredrag og undervisning.
Kommuner som ikke er med i
veilederkorpsordningen vil prioriteres.

Søknadssum inntil 50.000 kr.
Søknadsfrist 15. april 2018

Søknadene behandles av en arbeidsgruppe fra
styret i samarbeid med to rådgivere og vil bli
besvart innen 15. mai 2018.

Send søknad på e-post til
rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no og merk
med «Søknad utviklingsmidler 2018» i emnefeltet.

Spørsmål rettes til
rådgiver Rut Jorunn Rønning
tlf. nr. 91 84 28 30 eller e-post

Norsk kulturskoleråd region øst v/styret
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Oversikt søknader

Kommune

Tittel

Innstilte kommer
Oppegård
Kreativt skrivekurs i grunnskolen
Gjerdrum
Barnehagekor i Gjerdrum kommune
Sarpsborg
Uhørt
Halden
Verdenslørdager i Halden
Ikke innstilte kommuner
Gjerdrum
"Blås i skolen" i Gjerdrum kommune
Halden
Rytmer i skolen
Halden
Dans og spill i SFO
Sarpsborg
I samspill med Sarpsborgskolene
Trøgstad
Musikk i barnehagen
Søknadssum

1

Søknadssum Totalt
budsjett

Innvilget
sum

50000
50000
50000
50000

100000
100000
75000
298400

30 000
30 000
25 000
15 000

37500
40000
40000
50000
50000
417500

65000
68800
68800
272000
150000
1198000

0
0
0
0
0
100 000
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Innledning
Administrasjonen, ved rådgivere Lisbeth Wathne Svinø og Rut Jorunn Rønning, har presentert en
faglig innstilling med redegjørelse til styret representert ved AU. Leder Henrik Eurenius tok opp
spørsmålet om sin habilitet i endelig behandling av saken. Det ble bestemt at Henrik Eurenius er
inhabil og at Kari Pahle skulle fatte endelig vedtak på vegne av styret.
Vedtak: Administrasjonens forslag ble vedtatt.

Problemstillinger som har ligget til grunn for innstilling for
innvilgning utover retningslinjer
•
•

•
•
•

Dersom en kommune har levert flere søknader, vurderes en til innvilgning.
Prosjekter som allerede har stor økonomi gjennom egen kommune og eksterne
samarbeidsparter oppfattes som mer levedyktige enn mindre prosjekt som søker om opptil
50% finansiering eller mer fra Kulturskolerådet.
Overføringsverdi til andre kommuner.
Belysning og styrking av ulike kunstfag.
Dersom retningslinjer for søknad ikke er oppfylt har ikke søknaden blitt vurdert.

Innstilte søknader
Oppegård

Kreativt skrivekurs i grunnskolen

Skapende skriving

Beskrivelse:
Prosjektet handler om å skape tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole
(ungdomstrinnet). Fokusområder er tilpasset norskundervisning, rekruttering til kulturskolen, samt
økt skriveglede og kompetanseheving i skriving for både grunnskole- og kulturskoleelever.
Begrunnelse for tildeling:
Et tydelig prosjekt med god forankring og muligheter for å skape varige samhandlingsallianser
mellom kulturskolen og grunnskolen. Det anses som spesielt viktig at denne kunstarten styrkes, samt
at dette prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner.
Gjerdrum

Barnehagekor i Gjerdrum kommune

Musikk

Beskrivelse:
Prosjektet handler om å etablere barnehagekor gjennom samarbeid mellom kulturskole, alle
barnehager, kulturhus, Gjerdrumfestival, fylke/folkemusikkonsulent, kvinnenettverk,
flyktningetjenesten. Prosjektet søker å skaffe kunnskap om hvordan man kan arbeide med barn i
førskolealder, bevisstgjøring av sang i et dannelsesperpektiv, hvordan skape gode arenaer for
medborgerskap, samt å utvikle barnehagekorrepertoar. Det legges opp til videreføring av erfaringer
og kunnskap fra prosjektet til skolekor og elever på småtrinnet i skolen.
Begrunnelse for tildeling:
En gjennomarbeidet søknad, med planer om et 2-års perspektiv som inkluderer mange
samarbeidspartnere og som omhandler et inkluderingsperspektiv.
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Uhørt Teater

Beskrivelse:
Prosjektet «Uhørt» er et samarbeid mellom introduksjonsprogrammet til NAV og kulturskolen.
«Uhørt» handler om å få nyankomne flyktninger til å bruke teater som middel til å lære norsk og få
kjennskap til norsk kultur, samt å bli enda bedre kjent med den åpne møteplassen som Sarpsborg
kulturskole er i ferd med å bli.
Begrunnelse for tildeling:
Et konkret prosjekt som handler om inkludering og integrering, som ville kunne gjennomføres hvert
år.
Halden Verdenslørdager i Halden

Tverrkunstnerisk

Beskrivelse:
Prosjektet legger til rette for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, bibliotek, kino, skole,
Østfold kulturutvikling og kulturskole. Samarbeidet handler om at kulturskolen vil være en
inkluderende møteplass og forhindre utenforskap gjennom gratis kulturlørdager i Halden.
Begrunnelse for tildeling:
En gjennomarbeidet søknad, godt forankret med samarbeidspartnere og som viser bærekraftighet.

Ikke innstilte søknader
Gjerdrum

"Blås i skolen" i Gjerdrum kommune

Musikk

Beskrivelse:
«Blås i skolen» legger opp til et samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Prosjektet handler om
å gjøre elevene bedre kjent med det å spille et korpsinstrument, dekke kompetansemål i læreplan i
musikk for grunnskolen, rekruttere flere medlemmer til skolekorpset, og knytte opplæring av
korpsinstrument dom fast del av musikkopplæring for 4. trinn.
Begrunnelse for avslag:
En gjennomarbeidet søknad, men det kunne vært ønskelig med tydeligere beskrivelse av
grunnskolens og korpsets rolle. Kommunens andre søknad har blitt prioritert framfor denne.

Sarpsborg

I samspill med Sarpsborgskolene

Musikk

Beskrivelse:
«I samspill med Sarpsborgskolene» er et samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Prosjektet
handler om å styrke barns muligheter til å spille et musikkinstrument, bidra til bedre dialog mellom
grunnskole og kulturskole, samt styrke musikkundervisningen på grunnskoler som ikke har
tilstrekkelig musikkompetanse i sitt personale. Videre er det langsiktig mål om at prosjektet gjennom
rekruttering, bidrar til å styrke og utvikle strykemiljøet i Sarpsborg kulturskole.
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Begrunnelse for avslag:
En gjennomarbeidet søknad, med ekstern støtte, gjennomføring virker ikke avhengig av støtte fra
Kulturskolerådet, i tillegg til at Sarpsborg kommune har inne to søknader. Kommunens andre søknad
har blitt prioritert framfor denne.

Trøgstad

Musikk i barnehagen

Musikk

Beskrivelse:
Samarbeid mellom kulturskole og barnehager i kulturskolen om musikkaktiviteter.
Begrunnelse for avslag:
Søknad ivaretar ikke alle retningslinjer tydelig nok, samt at det i prosjektbeskrivelsen virker som at
lignende prosjekt har være gjennomført tidligere og at det nå legges opp til en utvidelse.
Prosjektbeskrivelsen kunne ha vært grundigere gjennomarbeidet.

Halden

Rytmer i skolen

Musikk

Beskrivelse:
Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole som handler om at barn skal få utøve musikk ved å
spille trommer og rytmeinstrumenter.
Begrunnelse for avslag:
Mangler i søknad jamfør retningslinjer, budsjett mangler inntektsposter.

Halden

Dans og spill i SFO

Dans og musikk

Beskrivelse:
Samarbeid mellom kulturskole og SFO som handler om at barn skal få lære ulike danser og å spille
ukulele.
Begrunnelse for avslag:
Mangler i søknad jamfør retningslinjer, budsjett mangler inntektsposter.
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