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PROSJEKTBESKRIVELSE  
 «KULTURSKOLEN SOM INKLUDERENDE KRAFT I LOKALSAMFUNNET» (KIL)  

 OG RESSURSNETTVERK KNYTTET TIL PROSJEKTET – (KIL-forsk) 
 

Prosjektets innhold 

Kulturrådet i Norge i samarbeid med kulturskoleorganisasjonene i Danmark, Norge og Sverige vil ha 

et spesielt fokus på Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet i perioden 2018 – 2019, 

med utgangpunkt i prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden». 

Felles mål for de nordiske kulturskoleorganisasjoner er å bidra til at kulturskolene skal ha fokus på 
metoder og verktøy for å inkludere flere grupper som i dag ikke deltar i Kulturskolens aktiviteter. 
Prosjektet skal fokusere følgende områder: 

• POLICY/ARGUMENTASION, POLITIKERRETTET 

• PEDAGOGIKK/ DIDAKTIKK 

• STRUKTUR /LEDELSE 
Det organiseres i tillegg et ressursnettverk bestående av aktive forsker fra universitets- og 
høgskolesektoren i de nordiske landene (Kil-forsk) som knyttes til kommunenettverket. 
 
Prosjektets mål 
Kulturskolene i Norden skal øke sin kunnskap om og innsikt i hvordan våre nyankomne (flyktninger og 
asylsøkere), samt mennesker med innvandringsbakgrunn kan inkluderes i sitt kultur- og 
musikkarbeid.  Kulturskolene skal kunne kvalifisere praksis og få økt kompetanse og 
gjennomføringsevne både hos kulturskolelærere, rektorer og andre involverte i kulturskolene, - både 
som individer og kollegium – for å arbeide med flyktninger/asylsøkere og minoritetsgrupper. 
 
Prosjektets metode 
Prosjektets mål skal søkes å nås gjennom aksjonsbasert læring og utvikling.  
 
Prosjektperiode 
2018 og 2019 
 
Prosjektets organisering  

Ti utvalgte kulturskoler fra Norge, Sverige og Danmark deltar i prosjektet. 

Det skal gjennomføres 4 samlinger – en todagers samling hvert halvår. 

Norsk kulturskoleråd tillegges prosjektlederrollen som ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring. 
Det er også skrevet avtale med prosessveileder/faglig ansvarlig for prosjektet gjennom hele 
perioden.  
Det organiseres et ressursnettverk bestående av forskere og utdannere fra UHsektor i Norden.  
Ressursnettverket bidrar med forskningsbasert kompetanse, bistår i utviklingsarbeidet og forankrer 
fokusområdet i sine institusjoner.  Det skal rapporteres til prosjekteier som er «Inkluderende kulturliv 
i Norden». 
 
Prosjektets økonomi og ressurser  
Prosjektets økonomi skal gå til å dekke opphold for deltakerne på samlingene. Deltakerne betaler 
selv reise til de stedene der samlingene blir lagt. Prosjektet skal også dekke utgifter til 
prosessveileder og opphold for ressursnettverket. Tilførte midler til prosjektet kr 200.000 pr 
prosjektår skal fordeles slik at kr 50.000 går til innkjøp av ressursperson innen prosessledelse, kr 
50.000 skal benyttes for ressursnettverket og kr 100.000 skal brukes til to årlige samlinger for 
deltakerne i prosjektet. 
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