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Høringsuttalelse fra Askim kommune om forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven. 

Gratis kulturskoletilbud for elever på 1. - 4. årstrinn.  

Askim kommune organiserer kulturskoletilbudet i et interkommunalt samarbeid med 

nabokommunene Spydeberg og Skiptvet. Vi deltok i prøveordningen med prosjekt i grunnskolen de 

to foregående årene. Her høstet den interkommunale kulturskolen gode erfaringer fra samarbeid 

med Skiptvet kommune og Vestgård skole om et obligatorisk tilbud til elever i skoletiden. Både 

skolen og kulturskolen ønsker å videreføre dette samarbeidet. Vi viser til rapportering fra 

prosjektene.  

Askim kommune oppfatter det som svært positivt å koble skolens og kulturskolens kompetanse 

tettere sammen i et samarbeid om et kulturskoletilbud til alle elever.  

 

Organisering: 

Kommunen opplever formuleringene om rammer og organisering som noe motstridende. 

Høringsnotatet sier:  «kulturskoletilbudet skal gis i tilknytning til skole eller skolefritidsordning og i 

samarbeid med musikk- og kulturskolen».  Dette tolker vi som en åpning for å benytte skolens fag og 

timefordeling (f.eks musikkfaget) til et samarbeid med kulturskolen, og tilby dette i skoletid. Dette 

begrenses igjen med at tilbudet skal være frivillig, og dermed ikke en del av ordinær undervisning. 

Våre erfaringer fra prosjektperioden (der tilbudet er gitt til elver i skoletiden) er som sagt svært 

positive, og vi ville ønsket oss en mulighet for å videreføre dette som et obligatorisk tilbud innenfor 

skolens fag- og timefordeling. Dette er et tydelig ønske fra kommunes rektorer og rektor på vår 

interkommunale kulturskole.  Dette ville sikre et godt og profesjonelt samarbeid mellom skolens og 

kulturskolens faglærere i de estetiske fagene. Organisering utenfor ordinær skoletid vil fjerne 

muligheten for skolens lærere å delta i prosjektet. SFO-tid omfatter ikke læreres arbeidstid, og 

skolens pedagogiske personale vil ikke inkluderes i arbeidet. Organisering før/etter leksehjelp, i 

midttime eller sfo-tid, slik det foreslås i høringsnotatet, vil føre til økte kostnader ved å ha et 

«alternativ» til de elevene som ikke ønsker å delta på kultur-timen. Frivilligheten og elevers mulighet 

for å delta, vil også gjøres vanskelig da deltakelse i tilbudet ikke vil utløse elevens rett til skyss (for 

elever som ikke deltar på SFO).  

Departementets forslag om bruk av skolens  lokaler er uproblematisk.  

Vi ønsker å presisere at den praktiske organiseringen av et reelt frivillig tilbud til ALLE, vanskeliggjøres 

ved at tilbudet ikke skal legges samtidig som leksehjelp og ikke forhindres av skyssordninger. Vi ser at 

vår organisering av skoledagen vil kunne føre til at elever enkelte ganger vil måtte velge mellom 



leksehjelp og kulturskoletimen. Skoleeier vil selvfølgelig bestrebe seg på å legge til rette for å unngå 

dette.  

Vi ser at det også kan være gunstig å organisere de 38 årstimene i bolker, og ikke nødvendigvis bare 

tilby elevene fast en time pr uke. Vi leser forslaget slik at kommunen står fritt til å velge organisering.  

 

Innhold: 

Askim kommune støtter formuleringen om at innholdet i stor grad skal formes av den lokale 

kulturskolen. Dette gir oss god mulighet til å benytte lokal kompetanse og ressurspersoner.  

 

Kompetanse: 

Vår interkommunale kulturskole har et forholdsvis stort og godt fagmiljø, og innehar nødvendig og 

variert kompetanse som vil gi oss mulighet for å gi et godt tilbud til elevene. Utfordringen i 

organiseringen av dette tilbudet er å få utnyttet denne kompetansen. Ordinær undervisning på 

kulturskolen vil komme i konflikt med dette gratistilbudet dersom det legges til SFO-tid.  

 

For Askim kommune 

 

 

Gisle Haus     Mona Søbyskogen     

rektor kulturskolen    skolefaglig rådgiver 

 


