


Samarbeid
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom 

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. 

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å 
synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull 
inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge 

kulturutøveres drømmer.



Avtale

Inneværende avtaleperiode varer ut 2021

Årlig avtalebeløp på kr. 3.400.000.-.

Lengste avtale Norsk Tipping har hatt innenfor vårt «kulturområde»

100 stipend a kr. 15.000.-.
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Måltall for Drømmestipendet
Avtalt med vår samarbeidspartner i avtaleperioden

Kommuner Nominasjoner
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Kategorier over tid

Visuell kunst Annet Dans Musikk Skapende skriving Sirkus Teater



Hvorfor Drømmestipendet ?



Den hemmelige kommunale tjeneste



















Mange innspill og tanker



Sjur Høgberg
Vi vil styre publiseringen selv….

Overraskelse, dette «selger»…





Informasjon
Da er som sagt våre innspill slik, omformuleringer etter behov:

Søknaden skal inneholde ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt fødselsår

Portrettbilde av deg selv sendes i liggende format JPG

Søknad og drøm skives i to bolker. (Eksempler på en god drøm finner du her---eksempler på tidligere 
nominerte…..)

Dokumentasjon i form av bilder, lydfiler, video skal lastes opp i følgende format……..og minimum tre 
forskjellige eksempler

Et samtykkeskjema skal underskrives og fås av rektor i kulturskolen. Skal sendes inn i PDF format.



Forenkling
Ungdommen kan legge inn selv



Drømmestipendet – en synlig kulturskole for alle

Gjennom Drømmestipendet er kulturskolen der for alle talenter i kommunen innen kunst og kultur og slik får vi status i lokalsamfunnet. På denne måten viser vi oss som det 
ressurs- og kompetansesenteret vi er og vi blir «kulturskole for alle,» eller «kulturskole for flere» om du vil. 

I vår kommune er dette et samarbeid vi har direkte med ordføreren. Hun er involvert i nominasjonen og utdelingen. Det gjør at politikerne blir minnet om hvem vi er, og om 
hvor viktig Drømmestipendet er for unge drømmere. Politikerne får også en fin påminnelse om hvem som skal bli fremtidens utøvere i nasjonal sammenheng og det sier mye 

om hvor viktig det er at kulturskolen eksisterer. 

Vi når alle i kommunen med informasjon om Drømmestipendet fordi dette er uttalt som et viktig stipend av både politisk nivå og administrasjonen. I Lier er vi stolte av 
Drømmestipendet og utdelingen er en viktig tradisjon i kommunen. I kommunens og kulturskolens markedsføringsplan legges Drømmestipendet inn som et viktig punkt og 
det er saker om Drømmestipendet 4 ganger i året i lokalpressen, på sosiale medier og på kommunens nettsider. Slik holder vi hele befolkningen bevisst om at kulturskolen 

eksisterer og at vi gjør en viktig jobb. Jeg opplever at dette gir oss kredibilitet og gir ungdommen noe å strekke seg etter. I kjølvannet av presse om Drømmestipendet 
benytter vi anledningen til å holde sosiale medier varm. Vi når ut til flere statistisk sett etter slike saker mye fordi de likes og deles av mange. Drømmestipendet er en 

«snakkis» på folkemunne og informasjon om Drømmestipendet deles og likes i høy grad på sosiale medier kan vi se. For oss er Drømmestipendet mao svært viktig og vi er 
stolte av å administrere dette.

At det gir rektor en mulighet til å være synlig på større offentlige arrangementer med ordfører tilstede er også fint for oss. Utdelingene våre skjer ofte på større arrangement 
åpne for alle i kommunen. På utdelingene legges det inn informasjon om kulturskolen.

Rektor er stolt av å være fagperson i nomineringsprosessen og setter pris på å lese de flotte søknadene. Rektor har kontakt med ungdommen der de veiledes til en fremtid 
som gode søkere for fremtiden. Vi ser på veiledningen av disse ungdommene som en viktig oppgave for oss som kompetansesenter og opplever at alle som søker blir litt 

«våre» ungdom selv om de ikke er elever hos oss. Ingenting er bedre enn takknemlige ungdom. Barn og unge er hjerte i enhver kommune og det å løfte dem vil spre positive 
ord om kulturskolen ut i kommunen.

Derfor ser vi på Drømmestipendet som en synlig kulturskole…. For alle….
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