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Høringsuttalelse fra Askøy kommune - Askøy kulturskole 

Askøy kommune er positiv til Høringsnotatet med forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven, men har følgende innspill: 

 
 Askøy savner en tydeligere definisjon av kulturskoletimens formål utover den sosiokulturelle 

dimensjonen. 

 
 I del 2.4 Departementets vurdering under rammer og organisering er vi positive til: 

Departementet foreslår derfor at det i loven inntas en plikt for skolen til å samarbeide 

med musikk- og kulturskolen, og en tilsvarende plikt for musikk- og kulturskolen til å 

samarbeide med skolen.  

Askøy mener den overnevnte formulering burde komme tydeligere frem i selve 

lovteksten, ikke bare i merknaden. 

 
 Arbeidstiden for kulturskoletimen er svært begrenset og gir utfordring med å rekruttere 

kvalifiserte lærere til kun å jobbe 2-3 timer daglig. 

 

 I punkt 2.5 økonomiske rammer og administrative konsekvenser har vi følgende innspill: 

 

o Av erfaring er påslaget med 15 % av midlene til administrasjon og materialer er ikke 

tilstrekkelig for å dekke det reelle behov.  

o Det er krevende å få tilskuddet til å dekke en kulturskoletime til de 14 barneskolene i 

kommunen.  

o Økonomiske utfordringer knyttet til mange skoler og forflytting av lærere mellom skoler 

som medfører transportkostnader. 

 

 Gratisprinsippet kan by utfordring for skole. Automatisk rett til redusert foreldrebetaling i SFO 

gir utfordringer økonomisk og administrativt. 

 



 

 Side 2 av 2 

 Vi vil også bemerke: 

o Kulturskoletimen kan være et konkurrerende tilbud til kulturskolens kjernevirksomhet. 

Vi ser også utfordringer med at kulturskoletimen henvender seg til samme målgruppen 

som danner grunnlag for rekruttering til frivillige lag og organisasjoner som kor, korps, 

orkester ol. Dette er organisasjoner som kulturskolen allerede gir undervisning til. 

 
Askøy kommunes høringsinnspill er forelagt politisk leder av Utvalg oppvekst og levekår og vil bli 
behandlet som melding i utvalgets møte den 2. oktober 2013. 
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