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Høring - kulturskoletilbud - forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov 
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Rælingen kommune. 

Høringsforslaget har vært til administrativ og politisk behandling.  

Når kulturskoletimen startet 20.august er allerede tiltaket godt forankret i skole, sfo og 

kulturskole. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Thieme 

leder, kulturskolen 
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RÆLINGEN KOMMUNE 

 
Saksframlegg 

Arkivkode/-sak: 
A20 / 2013/1745-2  

 

Saksbehandler: Rune Thieme 
 

  

Saksnr. Utvalg Møtedato 

13/22 Komite for kultur og nærmiljø 10.09.2013 

13/22 Komite for oppvekst 03.09.2013 

13/65 Kommunestyret 11.09.2013 

 
 

Høring - kulturskoletilbud - forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov 

Rådmannen tilrår komtie for kultur og nærmiljø, samt komite for oppvekst å fatte 

følgende vedtak: Saken tas til orientering og det besluttes å ikke sende en formell 

høringsuttalelse fra Rælingen kommune ettersom ordningen allerede er godt forankret i 

skole/sfo og kulturskole. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i  Komite for kultur og nærmiljø - 10.09.2013  

 

Behandling: 

Morten Bergheim (AP) fremmet følgende forslag til ny innstilling: 

Komiteen ønsker å sende en uttalelse. Karoline Granerud skriver denne. 

Legges frem i kommunestyremøtet 11.09.2013 

 

Saksordfører: Karoline Granerud 

Vedtak: 

Komiteen ønsker å sende en uttalelse. Karoline Granerud skriver denne. 

Legges frem i kommunestyremøtet 11.09.2013 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i  Komite for oppvekst - 03.09.2013  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering og det besluttes å ikke sende en formell høringsuttalelse fra Rælingen 

kommune ettersom ordningen allerede er godt forankret i skole/sfo og kulturskole. 
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Saksprotokoll i  Kommunestyret - 11.09.2013  

 

Behandling: 

Innstilling fra komite for kultur og nærmiljø enstemmig vedtatt, med uttalelse skrevet av 

Karoline Granerud. 

 

Vedtak: 

Følgene høringsuttalelse sendes. 

 

I Rælingen kommune er denne ordningen allerede godt forankret i skole/sfo og kulturskole, og 

vi mener ordningen fungerer godt og er et veldig riktig tiltak for å styrke samarbeidet mellom 

kulturskole og grunnskole.  Det ble fra høsten 2013 innført et nytt kulturskoletilbud i 

Rælingen til alle elever på 2.trinn i kommunen som er frivillig, gratis og lagt til skolenes sfo-

tid. Elevene møter 4 ulike lærere med hver sine fagområder iløpet av skoleåret. Hver 9.uke 

rullerer de mellom disse som underviser i kunst, musikk, musikkteater og dans. Rælingen 

kommune er veldig fornøyde med ordningen og ser positivt på forslaget til endring i 

opplæringslov og privatskolelov. 

 

 

 

 

 

 

Saksutredning    

1. Sammendrag 

Høsten 2013 innføres et nytt kulturskoletilbud til elever på 2.trinn i Rælingen kommune. 

Tilbudet er frivillig, gratis å delta på og er lagt i skolenes sfo-tid etter skoletid på alle 

barneskoler i kommunen. FINE-gruppa på Marikollen skole er inkludert i ordningen. 

Elevene vil få møte 4 ulike lærere med hver sine fagområdet i løpet av skoleåret. Hver 9. uke 

rullerer gruppene slik at elevene får prøve kunst, musikk, musikkteater og dans. 

 

Ordningen er fullfinansiert med økt rammeoverføring til kommunen. 

 

Administrasjonen har lagt til grunn de signaler kunnskapsdepartementet har kommet med og når 

tilbudet starter høsten 2013 er samtlige krav om innhold og organisering avklart i god tid 

mellom skole, sfo og kulturskole. 

 

2. Innledning og bakgrunn 

Våren 2009 opprettet kunnskapsdepartementet et kulturskoleutvalg som la fram en rapport i 

2010 «Kulturskole for alle». Rapporten fastslo at det er gode forutsetninger for, og sterkt å 

anbefale, et sterkere og bredere samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen/sfo. Skolen er 

en ideell arena for å kunne gi alle barn anledning til å delta i kulturlivet på lik linje.  

 

Kulturdepartementet bevilget fra 2010 årlig 40mill. i stimuleringsmidler i forbindelse med 

meldingen Kultur, inkludering og deltaking. Stimuleringsmidlene gikk til kulturskoler og 

kulturskoletilbud med vektlegging av utprøving av nye tilbud knyttet til kulturskole/sfo.  

For Rælingens del mottok vi kr 45.000 i 2010 som ble brukt til samarbeidsprosjekt med Smestad 
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skole. I 2011 mottok vi kr 40.000 til samarbeidsprosjekt med Blystadlia skole og i 2012 mottok 

vi kr 70.000 til et prosjekt med ungdomsskolene og innføring av modeller til valgfaget «sal og 

scene».  

 

Høsten 2012 kom de første retningslinjene på innføringen av det nye kulturtilbudet som skal gå 

til elever på 1.-4.trinn fra høsten 2013. 

Stortinget bevilget kr 73,8mill i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 og med helårseffekt fra 

2014 på kr 177.mill. 

Skoleeier blir kompensert for tiltaket tilsvarende en ny uketime med lærerlønn inkludert for- og 

etterarbeid. Det nye kulturskoletilbudet skal være et gratis, frivillig tilbud for elevene. Alle barn 

som ønsker det skal ved dette få et gratis kulturskoletilbud. 

Kompensasjonen tilsvarer 38 årstimer (60 minutters timer). Videre er det lagt til grunn 15% 

påslag til administrasjonskostnader m.m. 

 

Den nye kulturskoletimen skal ikke være en del av den obligatoriske grunnopplæringen. Ei 

heller skal det være med på finansiere drift av sfo. Departementet anbefaler at det legges i eller i 

tilknytning til skoledagen/SFO-tiden. 

Tilbudet skal legges slik at alle elever på det/de aktuelle årstrinn får et reelt tilbud. Det betyr at 

tilbudet ikke kan organiseres på en måte som gjør at elevene må velge mellom dette tilbudet og 

andre tilbud med hjemmel i opplæringsloven, for eksempel tilbud om leksehjelp. 

 

På samme måte som det i dag er opp til den enkelte kommune å bestemme faginnholdet i 

kulturskolen, skal det også være opp til den enkelte kommune å definere innholdet i 

kulturskoletimen. Det er ikke stilt kompetansekrav til undervisningspersonalet utover at de må 

være faglig og pedagogisk dyktige, men departementet anbefaler at det er kulturskolens 

personale som står for undervisningen.  

 

Kravet om politiattest gjelder for kulturskolens personale på lik linje som for 

undervisningspersonale på skole slik opplæringslovens §10-9 krever. 

 

Departementet foreslår å endre opplæringslovens §13-6a om at «…kommunen skal ha et gratis 

kulturskoletilbud for elever på 1.-4.årstrinn. Elevene skal ha rett til å delta på 

kulturskoletilbudet, men deltakelse skal være frivillig.» 

Ett nytt tredje ledd i §13-6 foreslås inntatt om at «…kulturskolen skal samarbeide med skolen 

om et gratis kulturskoletilbud som nevnt i §13-6a» 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

 

4. Rådmannens vurdering 

 

4.1  Faglige forhold 

Da statsbudsjettet ble vedtatt i oktober 2012 og de første signalene om innføringen av det 

nye tiltaket kom høsten 2012, valgte rådmannen å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 4 

personer. Følgende ble valgt i skoleeiermøtet november 2012: 

Rektor Elisabeth Aandalen 

SFO-leder Mette H. Råge 

Leder for kulturskolen Rune Thieme 

Tillitsvalg i kulturskolen Lars-Jarand Bakkelund 

 

Gruppen ble ledet av Rune Thieme som underveis rapporterte til kommunal sjef John 

Kristoffersen om arbeidsgruppas arbeid. 
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Arbeidsgruppen hadde 4 møter fra januar til april 2013 og kom til følgende forslag:  

1. Tilbudet gis til alle elever på 2.trinn, 38 årstimer – 60 min. per uke 

2. FINE-gruppa inkluderes i ordningen 

3. 15% til administrasjon tilfaller kulturskolen høsten 2013. 

4. Fra nyttår 2014 fordeles adm.kostnadene med ½ part til kulturskolen og ½ part 

fordelt på skolene i forhold til antall grupper.  

5. Kulturskolen får arbeidsgiveransvar for lærer som skal undervise i faget/-ne 

6. SFO på skolene organiserer elevgruppene 

7. Undervisningsdag og tid fastsettes årlig innen utgangen av mars måned. 

 

Forslaget ble vedtatt på rektormøtet 4.april 2013.  

 

Kulturskolen jobbet så videre med utformingen av det nye tilbudet. Vi ønsker at alle elever 

som deltar skal få en variert meny og få prøve flere ulike fag. Tanken er at dette vil danne et 

erfaringsgrunnlag for elevene som igjen kan gjøre dem i stand til å velge et kurs i 

kulturskolen de ønsker å fordype seg i. 

 

Vi har valgt å lage et annet kurstilbud enn å la de ordinære kursene i kulturskolen være gratis 

for elever på 2.trinn.  

 

Fra høsten 2013 er det lagt opp til at elevene får 4 forskjellige fag fordelt på 9/10 uker 

gjennom hele skoleåret. Fagene elevene vil få prøvd seg på er: kunst (tegne og maling), 

musikk, musikkteater og dans.  

 

4.2  Samfunnsmessige forhold 

Ved skolestart høsten 2013 har nye 200 elever fått tilbud om kurs i kulturskolen. Elever som 

ikke sto på kulturskolens venteliste.  

4.3  Miljømessige forhold 

Ingen kommentar 

 

4.4  Juridiske forhold 

Ingen kommentar 

 

4.5  Økonomiske forhold 

For 2013 er kulturskolens ramme økt med kr 210.000 for å dekke opp de økte lønn og 

administrasjonsutgiftene knyttet til tiltaket.  

 

4.6  Administrative og personalmessige konsekvenser 

Som en følge av igangsettingen av kulturskoletimen, har kulturskolen kunnet øke stillingene 

til ansatte med til sammen 70% stilling.  

Administrasjonen av elevgruppene er lagt på sfo og håndteres av deres personale. 

 

4.7  Alternative løsninger 

Mange alternative løsninger ble vurdert og jobbet med. Det endelige tilbudet er et resultat av 

prosesser arbeidsgruppa har hatt med skole, sfo og kulturskolen. 

 

4.8  Prinsipielle avklaringer 

Løsningen vi valgte, ble avklart med skoleeier og rektorgruppa underveis i prosessen fram 

mot det endelige vedtaket i april.  
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5. Uttalelse fra andre (intern høringsprosess) 

Ingen kommentar. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 

 

Kulturskolen tok tidlig initiativ til å få nedsatt en arbeidsgruppe for å begynne å jobbe med det 

nye kulturskoletilbudet. Ved skolestart høsten 2013 får 200 nye elever på 2.årstrinn et tilbud om 

et gratis kulturtilbud i tilknytning til skole/sfo.  

Gjennom det gode samarbeidet i arbeidsgruppa har avklaringene vi fikk avklart tidlig med skole, 

sfo og kulturskole, har gjort at ordningen er godt forankret allerede før tilbudet starter opp ved 

skolestart høsten 2013.  

 

Vi har tatt departementets tilrådninger på kornet og er helt på linje med høringens forslag til 

endringer i opplæringsloven og departementets anbefalinger. 

 

Det sendes ikke inn en høringsuttalelse fra Rælingen kommune. 

 

Rådmannen tilrår derfor komitè for oppvekst og komitè for kultur og nærmiljø å ta saken til 

orientering. 

 

 

 

 

 

 

Rælingen, 22.8.13   

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 


