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Veileder for utvikling av kulturskolene i regionen
Bakgrunn
EU-prosjektet KRUt, 2010-2013, har arbeidet strategisk med å binde sammen KASKregionen, gjennom felles utvikling av kulturskolene. KRUt har omfattet tre hovedspor;
Kulturelt mangfold, Reell i
teknikk i undervisningen, samt entreprenørskap og kreativitet. 11 svenske, 3 danske
og 9 norske kommuner har deltatt i prosjektet.
Gjennom prosjektperioden er det blitt samlet erfaringer fra:
 L
tvers av kommune- og landegrenser
 KRUt-Xperimentet, en forestillingsprosess av og med elever og lærere
 Inspirasjon fra relevante foredragsholdere
 Ulike arbeidsverktøy
Dette arb

Fremtidens kulturskole

Visjon
Kulturskolen - mulighetenes møteplass

for opplevelser og læring. Kulturskolen skal være en sterk ressurs i
samfunnsbyggingen.

Verdigrunnlag
skape avtrykk.
Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle. Alle har rett til kulturskolens tilbud.

-

Med utgangspunkt i de estetiske uttrykkene, skal kultur
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Forente krefter i samspill over grenser gjennom felles løft.
Tilgjengelighet - Fleksibilitet - Entreprenørskap - Tydelighet - Ko
Fremtidens kulturskole krever et omfattende samarbeid innenfor kulturskolen,
innenfor kommunen, og med andre deler av kommunen, som bedrifter og
organisasjoner. Sam

Tilgjengelighet
Al

ønsker
deltagelse. Hvis ikke blir den segregerte kulturskolen et faktum. Likeledes vil lave
eller ingen avgifter gjøre kulturskolen mer tilgjengelig.
Strategi:

prosjektets fokusområder: kulturell bakgrunn, funksjonsnedsatthet, samt det som
gjelder deltagere i fordypning

3

Fleksibilitet
Hvert individ er unikt og har sine unike muligheter. Det finnes ikke en vei som
er lik for alle. Derfor møter vi hver elev og forholder oss reflektert til behov,
ønsker og potensial.
Alle e

ndervisning, for eksempel gjennom fordypningstilbud.
Strategi:

medvirkning, deltagelse,

kompetanse, i tillegg til god og tydelig kommunikasjon.
Entreprenørskap

Strategi:
Både an
frigjøres, og de skal ha kunnskap om en coachingrelatert innfallsvinkel. Arbeidet bør
sk
Tydelighet

tolke disse ut ifra den enkelte kulturskoles forutsetninger
og muligheter.

krav og forventninger dette innebærer, skal det finnes strukturer for kommunikasjon
mellom elev, lærer og foresatte som følges opp og tilpasses. Elevene og deres
foresatte skal kunne se en tydelig struktur i virksomheten.
En tydelig struktur og rollefordeling skaper både trygghet og effektivitet, i møter,
produksjoner, happenings, leirskoler, undervisningsformer o.l.
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Strategi:
Kulturskolen skal skape tydelige strukturer og gode verktøy for det interne arbeidet
og i kommunikasjonen med elever og foresatte

kommunale kulturskolene.
Kompetanse
I tillegg til høyere pedagogisk utdanning i kunstfag, kreves det flere typer
kompetanse hos lærere som skal undervise ved en kulturskole.
Kulturskolen har behov for en bredt sammensatt lederkompetanse.
Alle lærere og ledere skal kunne reflektere over eget og andres a

utøve fleksibilitet, ha samarbeidskompetanse og kunne veilede mennesker i og
gjennom et helt liv. En forutsetning er at alle lærere skal ha kunnskap om
gruppeundervisning. Kollegiet skal kjenne til hverandres styrker, svakheter og
kompetanseområder. Noen kan ha bredde- og spisskompetanse, andre har
kompetanse om funksjonsnedsettelse.
Strategi:
videreutvikle og tilpasse grunnutdanningen for den kunstneriske pedagogiske
virksomheten. Den skal tilrettelegges slik at ledere og lærere gis mulighet til
videreutdanning, og at denne er relevant i forhold til behovet. Kollegiumbasert
veiledning og samarbeidsgrupper er arbeidsmetoder som skal utvikles, aktivt læres
og brukes.

