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Forord 
Mandatet til denne virksomhetsplanen er gitt av kommunestyret i måldelen av budsjettet for 2011:  

Mål 5100-03 Revidering av gjeldene virksomhetsplan for kulturskolen.  

Virksomhetsplanen berører i hovedsak Hadeland kulturskoles virksomhet i Gran kommune. Men 

siden Lunner kommune kjøper kulturskoletjenester av Gran kommune og mange av lærerne jobber 

med elever og undervisning i begge kommunen er det umulig å behandle Hadeland kulturskoles 

virksomhet i Gran kommune helt adskilt fra virksomheten i Lunner kommune.  

Denne virksomhetsplanen har et tiårsperspektiv, mens opptrappingsplanen under punkt 12.3. har et 

fireårsperspektiv.  

Virksomhetsplanen har vært ute på offentlig høring med høringsfrist 1. september 2011. 

Høringsinstansene har kommet med innspill og presiseringer som er innarbeidet i planen slik den nå 

foreligger. 

Virksomhetsplanen slik den nå foreligger, legges frem for politisk behandling i 

Formannskap/Kommunestyre høsten 2011.  

 

 

Fotokurs våren 2010 
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1. Innledning – kort historikk om Hadeland kulturskole 
Hadeland kulturskole ble startet som Gran musikkskole i 1993, hovedsakelig for å være en 

tjenestetilbyder til de lokale korpsene på Hadeland. Hadeland interkommunale musikkskole tok form 

høsten 1997 som et samarbeid mellom Gran, Lunner og Jevnaker kommune. Lunner kommune hadde 

da allerede kjøpt kulturskoletjenester fra Gran i ett år.  Jevnaker hadde hatt musikkskole siden 1980-

tallet med noe varierende tilbud/eksistens. Jevnaker trakk seg ut av samarbeidet i 2005 og startet en 

egen kulturskole.  

Kulturskolen har vært svært viktig i arbeidet med å styrke korpsene på Hadeland og vi kan glede oss 

over et korpsmiljø i toppsjiktet i Norge. Hadeland kulturskole er en av mange viktige faktorer til at vi 

er der i dag. Flere lærere har vært med fra starten og vi har en god lokal forankring av våre 

lærerkrefter. Samtidig har korpsene i mange år vært en viktig tjenestekjøper og samarbeidspartner, 

og en svært stor del av kulturskolens aktiviteter er knyttet opp mot korpsene.  

 

 

 

Skolekonsert ved Trintom skole våren 2010 
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2. Nasjonalt overblikk  
Landets eldste musikkskole har sin historie helt tilbake til 1953. Utover på 60-tallet vokste det fram 
flere skoler, men det var ikke før rundt 1970 skoleslaget begynte å ta form. I 1972 var det etablert 12 
kommunale musikkskoler. I dag fremstår ”Kulturskolelandet” Norge med musikk- og 
kulturskoletilbud i de aller fleste kommuner. 
 
Fra 1982 bevilget stortinget for første gang statsstøtte til musikkskolene. I 2003 bevilget staten ca. 
100 millioner kroner til musikk- og kulturskolene. 
 
I 1997 ble grunnskoleloven utvidet med en paragraf som påla kommunene å ha musikk- og 
kulturskole. Da den nye opplæringsloven ble vedtatt i 1998, fulgte lovforankringen av musikk- og 
kulturskolene med som § 13.6: 
 

”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles” 

Utvalgte aktuelle stortingsmeldinger, rapporter, planer etc. i forhold til kulturskoledrift 

2.1.1. Stortingsmelding nr. 40 (1992 – 93) .. vi smaa en Alen lange 

Stortingsmeldingen omhandler innføring av skole for 6 åringer og har også et kapittel om 
kulturskolene. I denne stortingsmeldingen fastsettes en nasjonal målsetting om at 30 % av 
grunnskoleelevene bør være kulturskoleelever. 
 

2.1.2. Stortingsmelding nr. 18 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen om høyere 

kunstutdanning 

Stortingsmeldingen omhandler organiseringen av den høyere kunstutdanningen i Norge. Den 
inneholder også en gjennomgang av status på kulturskoleområdet. Det vises blant annet til at det er 
et nasjonalt mål at tilbudet i kulturskolene skal gis til 30 % av grunnskoleelevene. Det foreslås et 
prosjekt i samarbeid mellom de høyere musikkutdanningsinstitusjonene, de videregående skolene og 
kulturskolene for ivaretagelse av spesielle talenter under 19 år. Departementet peker på at musikk 
og kulturskolene er et kommunalt ansvar, og at en rekke kommuner gir tilbud til aldersgruppen 16-19 
år. Departementet vil se nærmere på mulighetene for å motivere større musikkskoler til å ta et 
spesielt ansvar for å ivareta undervisning på sjeldne instrumenter og i fagområder med 
rekrutteringsproblemer i høyere utdanning og arbeidsliv. I behandlingen av stortingsmeldingen 
sluttet stortingsflertallet seg til meldingens hovedinnhold og betonte spesielt viktigheten av at 
kommuneøkonomien ble styrket gjennom generelle tiltak og gjennom øremerkede tilskudd for å nå 
de nasjonale målene. Stortinget understreket behovet for at kommunene, kulturskolene og 
kultursektoren spiller en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av Den kulturelle skolesekken. (Inst. 
S. nr. 215 – 2001-2002) 
 

2.1.3. St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken 

I stortingsmeldingen gir Kultur- og kirkedepartementet en oversikt over ulike modeller for 
organiseringen av arbeidet med skolesekken. Videre gis det målsettinger for virksomheten innenfor 
de enkelte kulturområdene. Endelig gis det en oversikt over fordelingen av tippemidler i 2003 og 
planer for videre arbeid. Kulturskolene er lite omtalt i meldingen, men i behandlingene av meldingen 
understreket komiteen viktigheten av samarbeid mellom kulturskole og skolen. Videre sier komiteen: 
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Den kulturelle skolesekken kan også bety en fornyet rolle for de kommunale kulturskolene. 

Flertallet vil her vise til eksempler der kulturskolene fungerer som et kulturfaglig nav for 

skolene i en kommune.  

Stortingsmeldingen viser videre til den samtidig fremlagte stortingsmelding nr. 39 (2002 – 2003) og 

sier at de to meldingene sammen skal gi et best mulig bilde av kultursektorens og skolesektorens 

utgangspunkt for videre arbeid med skolesekken. 

2.1.4. Stortingsmelding nr. 39 (2002 – 2003) Ei blot til Lyst 

Meldingen omhandler kulturformidling og kulturopplevelser i grunnskolen og i tilknytning til denne. 
Meldingen inneholder et eget kapitel om kulturskolene. Det foreslås blant annet at Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag gis i oppgave å veilede kommunene i spørsmål om utvikling av kulturskolene til 
ressurssentre for grunnskolen. I meldingen sies det blant annet følgende: 
 

Arbeidet med Den kulturelle skolesekken på lokalt plan skal gjennomføres i et samarbeid 

mellom grunnskolen, musikk- og kulturskolen og kulturlivet ellers. Dette krever at skoleeiere 

ser ulike tilbud som del av en helhet og sørger for å integrere musikk- og kulturskolene i sine 

skolesekkprosjekter.  Samarbeid og bruk av musikk- og kulturskolen kan styrke skolens for- og 

etterarbeid i forbindelse med besøk av profesjonelle kunstnere i grunnskolen og på en god 

måte knytte tiltaket til L97. Det kreves en god bestiller- og brukerkompetanse fra skoleeiers 

side og bevissthet i å utnytte den merverdi som ligger i tilbudet. 

 
I behandlingen i Stortinget hadde komiteen blant annet følgende flertallsmerknader: 
 

- Kulturskolene må være et supplement til grunnskolene og uavhengige av disse. 

- Regjeringen bør vurdere å innføre en forskrift for innholdet i kulturskoleundervisningen basert 
på et forslag til rammeplan forkulturskolen fremlagt av Norsk Kulturskoleråd våren 2003. 

2.1.5. Rammeplan for kulturskolene, På vei til mangfold, Norsk kulturskoleråd 2003 

Et viktig styringsverktøy for kommunene om kulturskolene som er i tråd med prinsippet om et 

likeverdig skoletilbud, som et overordnet nasjonalpolitisk mål, også må gjelde for opplæring i 

kulturskolen.  

2.1.6. Kunnskapsdepartementets strategiplan “Skapende læring – strategi for kunst 

og kultur i opplæringen 2007 – 2010 

Et viktig dokument bl.a. for utviklingen av kulturskolen til å bli lokale ressurssentre for barnehage, 

grunnskole og videregående opplæring. 

2.1.7. Kulturløftet I  

Regjeringen Stoltenberg II framsatte i 2005 Kulturløftet I gjennom Soria Moria-erklæringen: 

Punkt 4. Kulturskole for alle barn som ønsker det. 

Vi ønsker en sterk satsing på kulturskolene. Det er i dag ikke nok plasser til alle som ønsker å 

gå i kulturskole. Mange steder i landet er det lange køer. Vi mener derfor at tilbudet skal 

bygges ut og at målet skal være at kulturskolene skal være for alle. Vi mener at alle barn i 

Norge som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskolen med rimelig egenbetaling. 
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2.1.8. Kulturløftet II 

Kulturløftet ble fulgt opp kulturløftet II i 2009: 

Punkt 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det  

Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et 

kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige 

stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende 

kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal være rom for ulik lokal 

organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for 

talentutvikling. 

2.1.9. Kulturskoleutvalget 

Kulturskoleutvalget, som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2009, kom med sin rapport kalt 

“Kulturskoleløftet – kulturskole for alle” i september 2010. Rapporten er omfattende og var på 

høring frem til februar 2011. Av viktige temaer som rapporten omhandler kan nevnes 

samarbeidstiltak mellom grunnopplæring, SFO, kulturskole og frivillige kulturtiltak for og blant barn 

og unge, behovet for at samarbeidet mellom SFO og kulturskolen skal være et opplæringstilbud, 

kulturskolelærernes faglige og pedagogiske kompetanse, statlig tilskuddsordning, behovet for en 

forskrift for kulturskolen samt behov for dokumentasjon og forskning på kulturskolefeltet.  

 

 

Tegneserieworkshop høsten 2009 
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3. Hva er en kulturskole? 
Norsk Kulturskoleråd definerer en kulturskole slik i Rammeplanen for kulturskolen (2003) følgende: 
side 10 
 

Med kulturskole menes et offentlig undervisningstilbud i kunstfag til alle interesserte i 

kommunen. Tilbudet skal omfatte både musikkopplæring og opplæring i andre utrykk. 

Kommunen selv bestemmer omfanget av innholdet i det tilbudet kulturskolen skal gi. Barn og 

ungdom er hovedmålgruppe for kulturskolens tilbud. 

Kulturskolehåndboka (Norsk Kulturråd 1996) uttrykker det slik:  
 

Ideen om en levende kulturskole bygger på visjonen om at alle mennesker skal ha mulighet til 

å oppleve kunst og kultur gjennom egen aktivitet, og i møte med andre mennesker. 

Kulturskolen skal kunne inneholde flere kunstfaglige uttrykk; musikk, dans, billedkunst, 

litteratur, teater, osv. Deltakerne i kulturskolen skal ha muligheter både til egenutfoldelse og 

til å møte profesjonelle utøvere innen de ulike fagene. Innholdet i kulturskolen skal gi både 

inspirasjon til egen utvikling og kunnskaper og ferdigheter i kunstfagene. 

Ved etablering av kulturskole skal man bestrebe seg på at kulturskolen skal være: 

 åpen for alle som ønsker tilbud 

 åpen for alle uttrykk/genre 

 tilgjengelig og synlig i det kommunale kulturliv 

 et ressurs- og kompetansesenter for øvrig skoleverk og kulturliv 

 lokalisert i egnede lokaler 

 en samarbeidsarena for møte mellom: kunst og kultur, amatør og profesjonell, læring 
og utøving, barn og voksne. 

For å få dette til er det viktig at kulturskolen er bygd på følgende prinsipp: 

 kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene 

 åpent opptak – alle søkere skal få plass 

 tilpasset opplæring 

 fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering 

 desentralisert undervisning 

 lave skolepenger 

 god informasjon om virksomheten 

 synliggjøring av aktiviteten1 

En kulturskole kan ta mange ulike former og kan fylles med til dels svært ulikt innhold. Kulturskolen 

har ingen forskrift, nasjonal læreplan eller fagplan. Det blir derfor opptil hver enkelt kommune og 

skole til å definere hvordan kulturskolen skal organiseres, hva slags kunst og kulturdisipliner det skal 

satses på og hvordan hvor mye ressurser som legges i kulturskolen. Dette skaper store forskjeller 

mellom de ulike kommunene. Tradisjonelt var det musikkskolene som kom først, og svært mange, 

inkludert Hadeland kulturskole, startet på denne måten, for så å bli utvidet til å omfatte andre kunst 

og kulturdisipliner og dermed til å bli en kulturskole.  

                                                             
1 Kulturrådets prosjektserie nr. 1 – hvordan etablere og utvikle kommunale kulturskole. Norsk kulturråd 1996, 
s. 4 – 7. 
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For å med rette kunne kalle seg en kulturskole bør man tilby undervisning i minst tre kunstfag. Den 

bærende organiseringen av undervisningen bør være semesterundervisning. Dette for å gi 

kontinuitet i gode og lange læreprosesser 

En kulturskole er avhengig av et dyktig lærerkollegium som innehar den nødvendige fagkunnskapen 

innenfor hver enkelt kunstdisiplin i tillegg til en pedagogisk kompetanse. Lærerne bør fremstå som 

naturlige forbilder for sine elever på instrumentet eller innen for sin kunstdisiplin.  

De fleste kulturskoler kombinerer en desentralisert undervisning med sentralisert undervisning.  

Desentralisert undervisning er en naturlig organisering, og gir rom for god ressursutnyttelse av 

bygningsmasse i kommunene samt at mange barn og unge får undervisning i nærmiljøet. Men 

sentralisert undervisning er også like naturlig da kulturskolen har behov for egne tilpassede lokaler 

hvor både tilpassede arbeidsplasser for lærerne og administrasjonen samles, og det er helt naturlig å 

samle mye av undervisningen her. Dette gir bedre mulighet for internt samarbeid mellom lærere, og 

lærere og administrasjon, bedre ressursutnyttelse av utstyr, bedre benyttelse av arbeidstid og ikke 

minst en mye større mulighet til å skape et godt læringsmiljø for elevene, noe som er svært viktig, 

ikke bare for elevenes trivsel, men også for elevenes læring.  

Kulturskolen er en skole, og skal alltid ta utgangspunkt i eleven og elevens muligheter. Det vil si at 

kulturskolen skal være kvalitativ så god at den kan legge et grunnlag hos eleven til en videre karriere 

innen kunst og kultur og evt. opptak til høyere utdanningsinstitusjoner innen kunstfagene som 

Norges musikkhøgskole, Teaterhøyskolen, Kunsthøyskolen ol. 

 

 

 

 

Skal vi danse kurs høsten 2009 
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4. Hvorfor kulturskole? 
Selve grunntanken om kulturskoledrift gjenspeiler seg i allerede brukt sitat fra Norsk kulturråd: 

Ideen om en levende kulturskole bygger på visjonen om at alle mennesker skal ha mulighet til 

å oppleve kunst og kultur gjennom egen aktivitet, og i møte med andre mennesker.2 

Det handler på et eksistensielt plan om kunsten og kulturens egenart, vesen, iboende 

påvirkningskraft og dannende egenskaper. Det handler om møtene med seg selv og andre 

mennesker gjennom kunst og kulturopplevelser, møter som er vanskelig å beskrive, men desto mer 

dyptgående enn ord kan beskrive. Ved siden av å utvikle ferdigheter innen de ulike disiplinene, enten 

det er å spille gitar, klarinett, fiolin eller i band, tegne eller male, spille i et teaterstykke eller danse, så 

har kunst og kultur en dimensjon som verken kan måles eller veies, men som er nettopp det som gjør 

at kunst og kulturopplevelser berører mennesker så dypt. Kulturskolen skal legge til rette for disse 

møtene gjennom undervisning og kunstneriske utøvende aktiviteter og bidrar med det til å utvikle 

kreative mennesker med innlevelsesevne, evne til å bli berørt og evne til å uttrykke seg. 

I en skolehverdag hvor fokuset i stadig større grad rettes mot de “harde” kjernefagene norsk, 

matematikk og engelsk og målbare resultater i disse er det viktigere enn noen gang å fokusere på 

den åndelige og kreative utviklingen hos barn og unge.  

Selv om kulturskolen er forankret i det samme verdigrunnlaget som grunnskolen, er dens 

innhold og undervisningsprinsipper forskjellig fra skoleverket ellers. Kulturskolens egenart 

avspeiles primært i tilrettelegging for den enkelte elevs kunstneriske og estetiske utvikling, 

fraværet av formalisert elevvurdering, og det kontinuerlige fokuset på utfoldelse, formidling 

og glede. Kombinasjonen av elever som synger, danser, maler og spiller teater under samme 

tak gjør kulturskolen til et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og 

fellesskapet. 3 

Dagens barne- og ungdomskultur er sterkt preget av kommersielle krefter og kulturskolen kan 

gjennom sitt arbeid med kunst- og kulturfagene danne en bevissthet hos barn og unge som kan gi en 

motvekt til dette. Arbeid med alle uttrykksformer produserer tanker og refleksjon. Å arbeide med 

kunstytringer handler om livskvalitet og mening, miljøskapende aktiviteter, kunnskap om tradisjoner, 

utvikling av kvalitetsbevissthet, fellesskap og samhandling. 

Forskning viser også at god opplæring i kunst og kulturfag påvirker utviklingen i andre skolefag 

positivt. Det er her viktig å påpeke at det må være kvalitativt god opplæring. Forskning viser nemlig 

at kvalitativt dårlig opplæring i kunst og kulturfag påvirker utviklingen i andre skolefag negativt.  

Det er dokumentert at kunst og kultur er bra for all læring og utvikling, både som mål og 

middel – i skolefagene spesielt og i dannelse generelt. 4 

Kulturskolen har i sitt bidrag til et godt oppvekstmiljø en sterk forebyggende effekt i forhold til 

ungdoms omgang med rus og kriminalitet samt i forhold til frafall i skolen. Kulturskolen har en unik 

                                                             
2
 Kulturrådets prosjektserie nr. 1 – hvordan etablere og utvikle kommunale kulturskole. Norsk kulturråd 1996, 

s. 4. 
3 På vei til mangfold. Rammeplan for kulturskolen. Norsk kulturskoleråd 2003, s 10. 
4
 Kulturskolen – utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssenter. Nasjonalt senter for 

kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd, revidert utgave 2010, s 10. 
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mulighet til å se elevene på en helt spesiell måte, da undervisningen i stor grad er basert på en til en 

undervisning eller små grupper, og undervisningen i svært stor grad kan tilpasses den enkelte elev. 

Kulturskolen har også bedre mulighet enn de fleste til å spille på trender og interesser i 

ungdomsmiljøer og på den måte nå ut til barn og unge som er i risikosonen for å falle utenfor, både 

skolemessig og sosialt. Her er kulturskolens samarbeid med helsetjeneste, barnevern, PP-tjeneste, 

fritidsklubber og grunnskole m.fl. svært viktig.  

Å prioritere kulturskolen, og dermed kunst og kultur, kan ses på som investering som favner 

bortenfor budsjettenes tall og tale. Kulturskolen er limet mellom skole og fritid, generasjoner og 

grendelag, frivillig kulturliv og kommunal virksomhet, lokalbefolkning og tilflyttere.  

 

 

 

 

Smykkekurs våren 2010 
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5. Hadeland kulturskole i dag 

5.1. Undervisningstilbudet 
Hadeland kulturskole fremstår i dag som en ren musikkskole. Alle våre fast ansatte lærere har musikk 

som fagfelt. Innen musikken har korpsene den aller største delen av undervisningen. Til nå har 

undervisning i andre kunstfag blitt utført av lærere på oppdragskontrakter og organisert som kortere 

kurs, eller kulturverksteder. Dette har gjort at kulturskolen ikke har kunnet utvikle verken et fagmiljø 

med lærerkrefter eller et godt læringsmiljø for elevene i disse kunstfagene. Vi mangler også 

tilpassede lokaler til andre kunstfag enn musikk. Veien fremover bør rett opp i dette og Hadeland 

kulturskole bør få en bedre balanse mellom musikk og andre kunstfag, samt mellom korps og andre 

musikkfag.  

For skoleåret 2011-12 vil kulturskolen kunne tilby et utvidet tilbud innen drama og visuelle kunstfag 

takket være et tilskudd fra Utdanningsdirektoratet på kr 100.000,-. Disse midlene er tidsbegrenset og 

vil ikke bli videreført fra høsten 2012. En videreføring av dette undervisningstilbudet vil da forutsette 

økte bevilgninger fra kommunen.  

Hadeland kulturskole selger dessuten tjenester til Lunner kommune og i 2011 beløper dette kjøpet 

seg til kr 1 104 000. 

5.2. Elevtall  
Elevfordelingen i kulturskolen er som følger for 2010: 

ELEVER I GRAN 

Semesterundervisning i kulturskolen Aktive elever vår Aktive elever høst Venteliste høst 

PU-band 4 4 1 

Band 7 5 2 

Fiolin 11 13 8 

Strykeorkester 6 9 0 

Keyboard 5 4 1 

Kor 9 14 0  

Piano 37 36 13 

Gitar 19 17 14 

Gitargruppe 0 5 0 

Trekkspill 3 3 0 

Sang 3 3 5 

Bass 0 0 1 

Akkompagnement 1 1 0 

SUM 105 114 45 

Korpselever 

Instrumentalundervisning
 a

 108 116 
b 

Direksjon av korpselever 
a

 
Ca. 97 99 

b 

Teaterelever 
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GLUT
 
(ikke kjøpt tjenester i 2010) - - 

c 
 

Grymyr-gjengen  20 20 
c
 

Verksteder og kurs 

Musikalartisten Avlyst pga. liten 

påmelding  - - 

Glassmaleri Avlyst pga. liten 

påmelding  - - 

Fix-fax – musikk- og teatergruppe for 

utviklingshemmede barn og unge 4 5 0 

Rockeskolen 7 7 0 

Musikk i livets begynnelse 20 23 0 

Fritt Fortalt - teatergruppe for voksne 

utviklingshemmede 9 9 0 

Animasjonsverksted - 10 0 

Smykkekurs 13 11 0 

SUM 53 66 0 

Tilrettelagte verksteder og kurs (lukkede i samarbeid med helse) 

Tilrettelagt band 4 4 0 

Tegnekurs 7 6 0 

SUM 11 10 0 

SAMMENDRAG GRAN
 

Semesterundervisning i kulturskolen 105 114 45
 

Verksteds- og kurselever 64 76 0
 

Korps, instrumentalundervisning
 a

 108 116 b 

Korps, direksjon av korpselever
 a

 Ca. 97 99 b 

Teaterelever (Grymyr-gjengen)
  

20 20 c 

SUM GRAN 394 425 45
 

ELEVER I LUNNER 

Semesterundervisning i kulturskolen 33 25 16 

Verksteds- og kurselever 16 20 0 

Korps, instrumentalundervisning
 a

 29 43 b
 

Korps, direksjon av korpselever
 a

 Ca. 45 51 b 

Teaterelever (FABU)
  

- 35 c 

SUM LUNNER 123 174 16
 

SUM HADELAND KULTURSKOLE 517 599 45
 

 

TOTALT ANTALL ELEVPLASSER 2010 d 679 61 

a De fleste elevene i korpsene får også instrumentalundervisning i kulturskolen. Det regnes en elevplass for instrumentalundervisning og 

en elevplass for den undervisningen eleven får av dirigenten under korpsets fellesøvinger. 

b Korpsene opererer ikke med ventelister da de tar inn alle elever som vil spille.  

c Teatergruppene har egne ventelister som kulturskolen ikke administrer. 

d Totalt antall elevplasser i 2010 (inkludert verksteds- og kurselever for både vår og høstsemesteret). 
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Tidligere praksis for telling av elever har ikke vært i tråd med retningslinjene for GSI-innrapportering 

og anbefalinger fra Norsk kulturskoleråd. Hadeland kulturskole har derfor hatt et overrapportert 

elevtall. Dette handler også om hvordan kulturskolens undervisning har vært organisert. Hadeland 

kulturskole har hatt en praksis med mange kortere kurs innen andre kunstfag enn musikk. Noe som 

har generert mange elever, men ikke elever i rett forstand i forhold til GSI-rapportering og 

anbefalinger fra Norsk kulturskoleråd. Elever i lokale lag og foreninger som korps og teatergrupper er 

dessuten telt med, noe som heller ikke er i tråd med retningslinjene. Slik retningslinjene har vært og 

fortsatt er vil en organisering med mange kortere kurs og sterk tilknytning til lokale lag og foreninger 

passe dårlig inn i rapporteringssystemene, og hele kulturskolens virksomhet blir ikke tilstrekkelig 

synliggjort.   

Av Grans elevtall for høsten 2010 på 425 elever, er det rette tallet i forhold til GSI-retningslinjene 

230. Dette siden elever i korps ikke skal telles to ganger (for instrumentalundervisning og samspill i 

korpsene), at kortere kurs ikke regnes som en fullstendig elevplass samt at tjenestesalg til lokale lag 

og foreninger ikke skal regnes med. Instrumentalundervisningen av korpselevene er regnet med, selv 

om dette er et tjenestesalg, siden elevene er registrerte i kulturskolen som ordinære elever og får 

undervisning på lik linje og måte som kulturskolens egne elever på f.eks. fiolin eller sang. Hadeland 

kulturskole har dermed en dekningsgrad på ca. 13,8 % i forhold til antall elever i grunnskolen. Det 

nasjonale målet er 30 % dekning.  

Hadeland kulturskole har skoleåret 2010-11 undervisning følgende steder i Gran og Lunner: 

 

Høsten 2011 starter kulturskolen opp et bandprosjekt i Bjoneroa.  

Brandbu ungdomsskole Messingblås og korpsøvelser for Brandbu skolekorps, tegnekurs, 
animasjonsverksted 

Fagerlund skole Messingblås  

Moen skole Fiolin 

Fredheim skole Messingblås 

Solvang skole Messingblås 

Sanne skole Treblås 

Trintom skole Messingblås, treblås og fiolin 

Gran ungdomsskole Messingblås, treblås og korpsøvelser for Gran jente- og guttekorps, 
fotokurs 

Bjørklund skole Messingblås 

Lunner barneskole Treblås 

Lunner ungdomsskole Akustisk og elektrisk gitar, bass, piano, keyboard, messingblås, treblås, 
korpsøvelser for skolekorpset i Lunner 

Grua skole Messingblås og treblås 

Harestua skole Messingblås og treblås 

Apotekergården Tegnekurs og smykkekurs 

Hjertebo Fritt fortalt (musikk- og teatergruppe for utviklingshemmede voksen) 

Helsestasjonen Gran 
Rådhus 

Musikk i livets begynnelse 

Granvang Akustisk gitar, elektrisk gitar, bass, band, piano, keyboard, sang, barnekor, 
trekkspill, treblås, fiolin, strykeorkester, Fix-fax (musikk- og teatergruppe 
for utviklingshemmede barn og unge) samt ulike kurs. 
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5.3. Ventelister 
Kulturskolen har ventelister, og det er instrumentene gitar, piano, fiolin og sang som har de lengste 

ventelistene. Korpsene opererer ikke med venteliste da de tar inn alle som vil spille. Ventelistene er 

ikke presise, og mange unnlater å søke plass i kulturskolen siden de har oppfattet at man må stå 

veldig lenge, opptil flere år, på venteliste for å få plass. Kulturskolen gjør dessuten svært lite for å 

reklamere for sitt undervisningstilbud siden man vet at man ikke kan møte den etterspørselen som 

er. Det kan derfor med stor sikkerhet antas at etterspørselen er langt større enn ventelistene viser. I 

tillegg vil det være slik at økt aktivitet og tilbud vil generere enda større interesse og etterspørsel. 

Andre tilbud som kulturskolen i dag ikke tilbyr, som visuelle kunstfag, drama, dans, slagverk mm., har 

ikke registrert venteliste siden det ikke er anledning for å søke disipliner kulturskolen ikke tilbyr.  

Ideelt sett bør kulturskolen ha så korte ventelister som mulig. Men det vil alltid være naturlig å ha litt 

venteliste. Dette siden hovedopptaket av elever gjøres i juni/august med et sekundært opptak i 

desember/januar. Ventelistene vil derfor fylles noe opp gjennom undervisningsåret. 

5.4. Kulturskolelærerne 
Kulturskolen har fra høsten 2011 18 ansatte da vi har ansatt to lærere i prosjektstillinger med støtten 

vi fikk etter søknad fra Utdanningsdirektoratet for hele skoleåret 2011-12. I tillegg har kulturskolen 

noen lærere som er knyttet til kortere prosjekter gjennom oppdragsavtaler.  

I dag er kjønnsfordelingen sju kvinner og 11 menn. Utdanningsnivået er høyt og de fleste har formell 

musikkfaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg er realkompetansen svært høy, og de to av våre 

lærere som ikke har formell utdannelse har en svært god realkompetanse.  

I tillegg til å undervise i kulturskolen er flere av våre lærere svært aktive og sentrale i det lokale 

kulturlivet, både som dirigenter og utøvende musikere.  

Ved rekruttering av nye lærere til kulturskolen legges det vekt på at søkerne har kunstfaglig 

utdanning samt pedagogisk kompetanse. Realkompetanse vil også kunne vurderes, men 

utdanningsnivået til kulturskolelærerne er stadig stigende og trenden er at flere og flere søkere har 

hovedfag eller mastergrad fra universitet eller høyskole. Ved siden å ha utdanning er det også viktig 

at lærerne kan fremstå som gode forbilder for våre elever, noe som krever at lærerne er kunstnerisk 

aktive. Arbeidsplanen til lærerne har tid avsatt til egenøving og egenutvikling slik at det skal være 

mulig å opprettholde og videreutvikle sitt utøvende kunstneriske nivå ved siden av å ha tid til å 

forberede undervisningen. Disse to delene av kulturskolelærernes jobb henger naturlig sammen.  

5.4.1. Utøvende lærere 

Mange av kulturskolens lærere er også utøvere på et høyt nivå. Flere har en betydelig frilansaktivitet 

som utøvere og noen turnerer dessuten i utlandet. Flere er også svært aktive i det lokale kulturlivet 

og spiller i både Jaren hornmusikk, Hæljeswingen storband, gjør produksjoner innen Den kulturelle 

skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS), virker i musikal- og teateroppsetninger, 

Bronsebukkene samt gir lokale konserter og forestillinger av ulik karakter. Her sitter kulturskolen på 

svært gode ressurser som kommunen kan utnytte i større grad.  

Det bør opprettes stillingsbrøker som er knyttet opp mot utøvende virksomhet. Kulturskolen skal i 

følge Stortingsmelding nr. 38 Den kulturelle skulesekken og Stortingsmelding nr. 39 Ei blot til lyst 

være en viktig samarbeidspartner for Den kulturelle skolesekken (DKS). Her er det svært gode 
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muligheter for å få til lokale produksjoner gjennom kulturskolen. Videre vil kulturskolelærerne kunne 

benyttes i lokale oppsetninger av teater- og musikaloppsetninger gjennom en utøvende 

stillingsressurs i kulturskolen. Dette blir etterspurt fra ulike drama- og musikalgrupper. Lærerne kan 

også lage konsertproduksjoner/forestillinger til det ordinære publikum.  

Det er svært viktig for elevene å ha gode forbilder i sine lærere, og det at de er aktive som musikere 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt gir elevene en ekstra motivasjon. Undervisning av barn og unge er 

kulturskolens primæroppgave, men kunstnerisk utøvende kulturskolelærere vil være berikende for 

kulturlivet i kommunen samt gi mye inspirasjon og motivasjon til elevene. Utøvende stillingsressurser 

i kulturskolen vil dessuten øke attraktiviteten ved å jobbe ved kulturskolen betraktelig og vil i tillegg 

synliggjøre våre lærere enda bedre lokalt.  

5.5. Lokaler for kulturskolevirksomheten 
Kulturskolen har behov for egne og tilpassede lokaler for å kunne gi elevene en god undervisning 

samt å gi lærere og administrasjon gode arbeidsforhold. Kulturskolen må ha egne lokaler hvor 

administrasjon, lærerarbeidsplasser, sentralisert undervisning, spesialrom og konsertsal er 

samlokalisert. Videre må kulturskolen ha tilgang til tilgjengelige og tilpassede lokaler ved 

kommunenes grunnskoler for å kunne gi desentralisert undervisning av god kvalitet.  

I dag har kulturskolen en sentralisert base ved Granvang på Gran. Her holder administrasjonen til og 

lærerne har et enkelt arbeidsrom og møterom. Den sentraliserte delen av undervisningen gis også 

her. For tiden er biblioteket samlokalisert i bygget Granvang, men biblioteket flytter til nye Hadeland 

videregående skole sommeren 2012. Det er planlagt at kulturskolen skal overta hele Granvang da 

biblioteket flytter ut sommeren 2012 og at hele Granvang skal tilpasses kulturskolevirksomheten. 

Dette ville gitt kulturskolen egne og tilpassede lokaler med nok plass, sentral beliggenhet samt 

tilgang til konsertsal. Dette vil også sikre tilgjengelighet for gode konsert-, forestillings-, og 

øvingslokaler for det lokale kulturlivet. Innspill fra det frivillige kulturlivet er tydelige på at Granvang 

er en svært vital arena. I tillegg påpekes det at leieprisene bør drøftes, både i forhold til prisnivå og 

leietidsberegning.   

Kulturskolen har den største delen av sin undervisningsvirksomhet ved grunnskolene i Gran og 

Lunner. Her er det store utfordringer med arbeidsforholdene og undervisningsmiljøet for lærere og 

elever da lokalene for det aller meste ikke er tilpasset kulturskolens virksomhet. Musikkrommene 

gjøres dessuten svært sjelden tilgjengelig for kulturskolen. Det er også utfordringer med sambruk i 

forhold til tilgang på rom ved enkelte skoler. Dette bør belyses og bedres i nært samarbeid mellom 

grunnskole og kulturskole, og det bør lages en handlingsplan for hvordan de fysiske lokalene ved 

grunnskolen bedre kan tilpasses kulturskoleundervisningen. Det bør dessuten lages en 

samarbeidsavtale for hvordan grunnskolene kan benyttes og tilpasses til beste for både kulturskolen 

og grunnskolen selv. 

Kommunestyret har bedt om en utredning om bruk av kommunens lokaler til kulturskolen, og en 

egen sak som omhandler dette fremlegges for kommunestyret i juni 2011. Det henvises til denne 

saken for flere detaljer rundt kulturskolens behov til lokaler samt resultatene av denne utredningen.  
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6. Skolepenger 
Etter at de øremerkede midlene til kulturskolene ble avviklet ble taket for skolepengene fjernet. 

Dette har ført til store forskjeller mellom størrelsen på skolepenger i de ulike kommunene som 

varierer fra å være gratis til kr 4590 pr skoleår. Det er også store variasjoner i om kommunene har 

søskenmoderasjon eller friplasser. Hadeland kulturskole har ikke søskenmoderasjon eller friplasser 

og skolepengesatsene for 2011 er kr 2288 for enkeltundervisning og kr 1696 for 

storgruppeundervisning pr skoleår. Skolepengesatsene i Hadeland kulturskole justeres årlig i hht. 

prisstigningen.  

Det bør vurderes om det skal innføres søskenmoderasjon og friplasser ved Hadeland kulturskole.  

Kulturskoleutvalgets rapport foreslår i sitt forslag til forskrift for kulturskolevirksomheten en makspris 

på kr 2000 pr skoleår samt at kulturskolene skal ha moderasjons- og friplassordninger. 5 

Kulturskoleutvalget peker på at det har vært en kraftig økning i skolepengene og at slik økning får 

konsekvenser for hvilke barn som begynner i kulturskolen og at resultatet blir en skjevere sosial 

rekruttering til kulturskolen. Her viser kulturskoleutvalget til materiale fra Telemarksforskning i 2009.  

 

 

 

 

Brandbu skolekorps 

 

 

 

 

                                                             
5
 Kulturskoleutvalgets rapport “Kulturskoleløftet – kulturskole for alle”, 17.9.2010, s 105. 
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7. Serviceerklæring, visjon, mål, pedagogisk plattform og fagplaner 
Kommunaldelplan for kultur (2006 – 2017) gir følgende visjon for kulturfeltet i Gran kommune:  

Et rikt og mangfoldig kulturliv som fremmer egenutvikling, felleskap, trivsel og verdiskaping. 

Kommunaldelplanen for kultur sier videre under hovedmål 1 Kultur for alle: 

Et kulturliv med høy kvalitet, mangfold, bredde og tilbud til alle.  

Endelig sier Kommunaldelplanen for kultur om mål for Hadeland kulturskole: 

Hadeland kulturskole skal være en kulturell møteplass der elever gjennom læring, opplevelse 

og deltagelse får tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og holdninger innen ulike kulturuttrykk.  

Hadeland kulturskole har i dag ingen pedagogisk plattform eller fagplaner for de ulike kunstfagene og 

disiplinene. Dette bør kulturskolen ha av flere årsaker. For det første vil det tydeliggjøre for brukere 

og tjenestekjøpere hva skolen står for og hva de får. Videre er det viktig at skolen selv har en egen 

bevissthet rundt dette siden det finnes svært lite sentrale dokumenter som sier noe detaljert om 

dette. Hadeland kulturskole bør derfor utarbeide følgende dokumenter: 

7.1. Serviceerklæring 
Et slikt dokument er viktig for at brukerne kan få vite hva de kan forvente fra Hadeland kulturskole. I 

tillegg er det viktig at brukerne vet hva det innebærer å være elev ved kulturskolen og hva som 

forventes av elev og foresatte. Serviceerklæringen bør inneholde informasjon om: 

 Kulturskolens visjon og mål tydelig komme frem.  

 Hva er målgruppen for kulturskolens virksomhet 

 Hva elever og foresatte kan forvente seg av kulturskolen 

 Hva kulturskolen forventer av elever og foresatte 

 Rutiner ved søknad om elevplass, elevopptak og utmelding 

 Hva som vektlegges i forbindelse med opptak 

 Dokumentet bør være utformet på en slik måte at det ikke blir utdatert pga. prisendringer, 

endringer i lokalisering av undervisning eller i hvilke kunstfag det gis undervisning. Her bør 

det henvises til en oppdatert hjemmeside på Internett.  

Kulturskolens visjon og mål utarbeides av kulturskolens ledelse sammen med virksomhetsleder for 

kultur. Visjon og mål må være forankret Gran kommunes kommunaldelplan for kultur samt i 

nasjonale dokumenter som rammeplanen for kulturskolene. 

7.2. Pedagogisk plattform 
Utarbeides av kulturskolens ledelse i samarbeid med skolens lærerkollegium. Bør være et eget 

dokument som skal være forankret i kulturskolens visjon og mål samt i nasjonale dokumenter som 

rammeplanen for kulturskolene.  

7.3. Fagplaner 
Disse utarbeides av lærerne og skal være forankret i skolens pedagogiske plattform, visjon og mål 

samt i nasjonale dokumenter som rammeplanen for kulturskolene.  
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8. Organisering og oppbygging 

8.1. Organisatorisk tilknytning  
Kulturskolen er en virksomhet under kulturavdelingen med virksomhetsleder for kultur som 

nærmeste overordnede.  

8.2. Ledelse 
Kulturskolen ledes av en rektor med en inspektør som stedfortredende rektor. Det er svært viktig at 

ledelsen i kulturskolen har kunstfaglig og pedagogisk kompetanse.  Rektor skal være både 

administrativ leder med personal- og økonomiansvar samt være kunstfaglig og pedagogisk leder for 

kulturskolen.  

Kulturskolen har også behov for en inspektørstilling. I dag består inspektørens arbeid i hovedsak av å 

organisere og gjennomføre Ungdommens kulturmønstring (UKM) samt å organisere kulturskolens 

kursordning/kulturverksteder. I dag har ikke kulturskolen administrasjonsressurser til å vedlikeholde 

og oppdatere kulturskolens hjemmeside og Facebookside. Dette er en svært viktig informasjons- og 

kommunikasjonskanal som i større grad bør prioriteres. Ved en dreining i kulturskoletilbudet mot 

mer semesterundervisning vil den administrativt tungdrevne kursmodellen frigjøre administrative 

ressurser til å ta seg av kulturskolens web-arbeid. Her må det allikevel foretas en kontinuerlig 

vurdering av behovet for administrative ressurser i forhold til veksten i kulturskolen i tiden fremover, 

da en økning i elevantallet og samt flere undervisningstilbud vil gi økt arbeidsbelastning i 

administrasjonen.  

Det er svært viktig at det er nok tid til ledelse i kulturskolen. Særlig pga. at virksomheten er sterkt 

preget av en desentralisert organisering. Dette gjør det mer utfordrende og ikke minst mer 

tidkrevende å være en god, synlig og tilstedeværende leder for kulturskolens ansatte.  

8.3. Brukerråd/foreldreutvalg 
Kulturskolen bør ha et brukerråd eller foreldreutvalg. Til nå har kulturskolen ikke hatt dette og det 

bør undersøkes hvordan dette best kan organiseres. Dette er viktig for elever og foresattes 

medbestemmelsesrett, og vil dessuten kunne bidra til at kulturskolens ledelse og administrasjon får 

en bedre tilknytning til skolens elever og foresatte, noe som vil være positivt for kulturskolens videre 

utvikling.  

8.4. Tilsettingsforhold 
Det skal i all hovedsak tilsettes lærere i faste stillinger. Særlig gjelder dette kulturskolens ordinære 

semesterundervisning. Unntaket er kun når man har tidsavgrensede prosjekter som skiller seg fra 

den ordinære virksomheten. En del kunstnere og musikere er selvstendig næringsdrivende og ønsker 

oppdrag på oppdragskontrakt, og i prosjekter ol. vil dette kunne være ønskelig.  

Det har vært en vanlig praksis å bruke oppdragskontrakter ved kulturskolen. Dette henger sammen 

med kursvirksomheten som tidligere var mer omfattende og har i særlig grad rammet lærere innen 

drama, dans og visuelle kunstfag. Det er fortsatt flere lærere som ikke nyter godt av faste tilsettinger. 

Faste ansettelser koster mer, og dette har nok også vært en av grunnene til at oppdragskontrakter er 

mye brukt. Denne praksisen må endres. Det er dessuten kommet innspill fra lærere som tidligere har 

vært tilknyttet kulturskolen på oppdragskontrakt om at dette oppfattes som en forskjellsbehandling i 

forhold til fast ansatte lærere i kulturskolen. En større bruk av faste stillinger vil føre til en sikrere 
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rekruttering av gode og stabile lærerkrefter samt bidra til at kulturskolen får et godt og bredt 

fagmiljø til beste for elevene.  

8.4.1. Tiltak for reduksjon av uønsket deltid 

I landets kulturskoler er problemet med deltidsstillinger stort. Dette er et problem for den enkelte 

arbeidstaker som gjerne må ha flere arbeidsgivere. Ved små stillingsbrøker under 37 % (14 timer pr 

uke ved 37,5 timers arbeidsuke) får den ansatte dessuten ikke pensjonsopptjening. For skolen gir 

små stillingsbrøker et problem med å rekruttere de beste lærerkrefter. Mange potensielle lærere er 

bosatt i Osloregionen, og større stillinger vil sikre at interessen for å reise til Hadeland for å undervise 

blir større. Og ved store nok stillingsbrøker er mulighetenVidere vil de ansatte ha flere arbeidsgivere 

å forholde seg til og kollisjoner når det gjelder møter, prosjekter, konserter osv. mellom ulike 

arbeidsgivere hos en ansatt er et svært vanlig problem. Det bør derfor settes i verk tiltak for å øke 

stillingsstørrelsen hos de ansatte i kulturskolen, samt at man må tilstrebe seg å ansette i så store 

stillinger som mulig. Dette kan man gjøre bl.a. ved å se på kombinasjonsstillinger med skole, 

barnehage og SFO. Evt. med et tjenestesalg til andre kommunale virksomheter som helse, skole, 

barnehage og SFO samt muligheter for kunstnerisk utøvende stillingsressurser. Videre er det svært 

aktuelt å samarbeide med nye Hadeland videregående skole om lærerkrefter ved skolens nye 

studieretning for musikk og drama som åpner høsten 2012. Dette vil kunne gi kulturskolens lærere 

større stillingsbrøker, sikre rekruttering av gode lærerkrefter og sikre at vi beholder dagens lærere.  

8.4.2. Tiltak for uheldige pensjonsutslag pga. små stillingsbrøker 

Gran kommune bør ved ansettelse av lærere i stillinger under 37 % (14 timer pr uke ved 37,5 timers 

arbeidsuke) som ikke gir rett til pensjonsopptjening legge til rette for at den ansatte, hvis mulig, kan 

får pensjonsopptjening. Dette kan gjøres på følgende måte:  

 Ved at den ansatte har flere arbeidsforhold som til sammen kommer over grensen på 37 % 

kan en arbeidsgiver foreta pensjonsinnbetaling for den samlede stillingsstørrelsen på vegne 

av flere arbeidsgivere. Dette refuseres da fra de andre kommunene.  

 Gran kommunen bør i de tilfeller hvor man har ansatte i en stilling som ikke gir rett til 

pensjonsopptjening aktivt ta kontakt med evt. andre av den ansattes arbeidsgivere for å se 

på muligheten for å gjøre en felles innbetaling av pensjonspremie. Denne aktive handlingen 

fra Gran kommunes side forutsetter en henvendelse fra den berørte læreren.  

8.5. Tidsressurs pr. elev 
I dag er tidsressursen pr. elev i kulturskolen 22,5 minutter pr. uke. Ingen elever får undervisning i 

22,5 minutter, men man skal som enkeltelev ha minimum 20 minutters undervisning. Lærerne har en 

fleksibel tilnærming til denne tidsressursen og fordeler den best mulig etter pedagogiske og faglige 

vurderinger. Det er imidlertid ikke tvil om at tid henger svært tett sammen med kvalitet i 

kulturskolen. Dette fordi man har så lite av den. På 20 minutter skal man innom mange ulike deler av 

en musikkopplæring og innen instrumentalopplæringen skal man favne stemming av instrument, 

oppvarming, teknikk, høring av lekse, gjennomgang av ny lekse og samspill mm. Videre skal man 

innom viktige temaer som musikkteori, gehørtrening, musikkhistorie, lytting, komponering og 

improvisasjon mm. Det er kommet klare høringsuttalelser på at tidsressursen pr. elev bør økes.  

Det sier seg selv at det ikke er mulig å gi alt dette på hver eneste time når den varer i kun 20 

minutter. Man rekker bare en brøkdel.  
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En økning av tidsressursen til 30 minutter vil utgjøre en vesentlig kvalitetsheving av undervisningen. 

Men dette har selvsagt en stor kostnad. Det bør tas sikte på gradvis å øke tidsressursen i 

kulturskolen. Den mest skånsomme måten å gjøre dette på er å reservere litt tid til fordeling mellom 

elever med ekstra behov for tid hos hver enkelt lærer. Dette vil ikke øke tidsressursen til 30 minutter, 

men vil gi lærerne et litt større handlingsrom for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs behov 

og bør ses i sammenheng med en begynnende talentsatsning.  

I korpsene er situasjonen en litt annen. Korpsene kjøper en viss mengde undervisnings- og 

dirigenttjenester fra kulturskolen hvert år. Men korpsene opererer ikke med ventelister. Så ved god 

rekruttering kan situasjonen bli slik at det blir mindre tid på hver enkelt elev. Løsningen blir en større 

grad av gruppeundervisning. Gruppeundervisning bør være et pedagogisk og faglig valg, ikke noe som 

tvinger seg frem av knappe ressurser. Dessuten kan noen instrumenter ha en romsligere tidsressurs 

ved lavere rekruttering.  

Her er det behov for å se på muligheter for å tilby korpsene nok tidsressurs pr. elev samtidig som 

bestillingen fra korpsene blir forutsigbar for kulturskolen slik at stabile stillingsstørrelser kan 

opprettholdes. Dette bør gjøres sammen med korpsene.  

8.6. Skoleårets lengde 
Dagens undervisning i kulturskolen følger grunnskolens skolerute. Dette gir en god og forutsigbar 

ramme for barn og foresatte. Men særlig ved oppstart i august og ved semesterslutt i desember og 

juni har kulturskolen mange utfordringer. Første uke i august må brukes til informasjonsmøter med 

elever og foresatte hvor bl.a. timeplanen legges i samråd med elever og foresatte. Ved 

semesteravslutningene i desember og juni er det svært stor aktivitet både i skolen og i det frivillige 

kultur- og idrettsliv. Kulturskolen opplever derfor ofte stort frafall og sommeravslutninger i 

kulturskolen legges ofte uken før skoleslutt i følge skoleruten.  

Vi ønsker derfor å omorganisere undervisningsåret fra 38 til 36 faste undervisningsuker. 

Overskytende tid benyttes til ulike prosjekter eller kunstnerisk utøvende ressurser. 

Ressursutnyttelsen i kulturskolen vil bli bedre og mange elever vil kunne ta del i mer undervisning.  

For korpsene er ikke denne problematikken like aktuell. Her vil samarbeidsavtalen som skal 

utarbeides mellom korpsene og kulturskolen regulere skoleåret og korpsenes mulighet til selv å gjøre 

vurderinger i hht. skoleårets lengde. Fastsatte rammer for undervisningsplikt hos lærerne gjennom 

sentrale og lokale avtaler mellom partene i arbeidslivet samt interne arbeidsplaner vil være 

grunnlaget for disse vurderingene.  

8.7. Semesterundervisning og kortere kurs 
Opplæring i kunstfag krever kontinuitet over tid for å kunne lykkes. Kortere kurs vil sjelden kunne 

være noe mer enn en smakebit på hvordan det er å spille fiolin, trompet, male, tegne eller å stå på 

scene som skuespiller. Videre er det svært viktig å utvikle gode miljøer for læring for elevene og gode 

fagmiljøer for lærerne. Ved kortere kurs blir dette umulig. Erfaringene som er gjort med 

kulturverksteder ved kulturskolen gjennom flere år bekrefter dette. Semesterundervisning må derfor 

være den bærende organiseringen av undervisningen.  

Kortere kurs kan allikevel være riktig i noen sammenhenger: 
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 Som et supplement til ordinære semesterelever i form av kurs og prosjekter knyttet opp mot 

deres ordinære undervisning. Gjerne med gjestelærere eller ved samarbeid mellom 

kulturskolen lærere.  

 For å prøve ut nye idéer til undervisningstilbud i kunstfag som kulturskolen ikke har. 

Undervisningstilbudet bør i så fall videreføres som faste semestertilbud hvis det er faglig og 

pedagogisk vellykket og det etterspørres i lokalsamfunnet.   

 I forhold til spesielle brukergrupper med spesielle behov som gjør at de vanskelig kan stå i en 

semesterundervisning. Her bør allikevel semesterundervising være førstevalget da denne 

undervisningen også vil gi læreren gode muligheter til å tilpasse undervisningen til hver 

enkelt elev på en best mulig måte.  

Kulturskolen har hvert semester hatt en såkalt kursmeny som er blitt bekjentgjort gjennom en 

brosjyre distribuert i kommunen og til alle grunnskoleelever. Denne kursmenyen opphører da den 

bærende organiseringen av undervisningen blir semesterundervisning.  

8.8. Talentsatsing 
En kulturskole er nødt til å ha en talentsatsning, og denne talentsatsningen må starte fra dag én med 

hver eneste elev. Det handler om tilpasset opplæring, og vi har i kulturskolen store muligheter til å 

tilpasse undervisningen til hver enkelt elev da eneundervisning er det bærende prinsipp og gruppene 

er små. Men noen elever har raskt behov for mer tid. Det er særlig de med talent som får dette 

behovet, men også de svakeste elevene. En talentsatsning i kulturskolen bør være todelt på det 

lokale plan. I tillegg bør det være et regionsamarbeid for talentsatsning samt et nasjonalt 

talentprogram. Dette kan vi tanke oss slik: 

 

6 

 
                                                             
6
 Musikktalentene i kulturskolen. Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Norges musikkhøgskole 2010, s 5.  
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8.8.1. Lokal talentsatsning 

Hadeland kulturskole bør ha en lokal talentsatsning. På det lokale plan bør den være todelt: 

Talentressurs hos hver enkelt lærer 

Hver enkelt lærer bør ha en ekstra tidsressurs som er reservert talenter. Denne tiden gis de som har 

behov for det etter lærerens egne pedagogiske og faglige vurderinger. Dette gir elev og lærer 

mulighet til tidlig å ta ekstra grep som muliggjør utvikling av elevens talent.  

Talentprogram 

Kulturskolen bør dessuten ha et eget talentprogram hvor den ekstra tidsressursen ligger felles i 

skolen og hvor elevene tas opp til programmet gjennom opptaksprøver. Et slikt undervisningstilbud 

bør for elevene innebære: 

 45 minutter spilletime ukentlig 

 Kammermusikk/samspill ukentlig 

 Akkompagnatør 

 Musikkteori 

 Konserttrening og konserter 

Her finnes det mange talentprogrammer å hente erfaringer fra. I begynnelsen bør tilbudet være for 

musikkelever, da det er her grunnlaget er tilstede. Tilbudet bør også være for korpselevene 

uavhengig av hvor mye tjenester korpsene kjøper av kulturskolen. På sikt bør det også være et slikt 

tilbud for de andre kunstfagene.  

8.8.2. Regionalt talentprogram 

Det bør inngås et regionalt samarbeid om et talentprogram. Dette bør koordineres av en 

vertskapskommune. Norsk kulturskoleråd Oppland bør dras med i en diskusjon om dette i fylket.  

8.8.3. Nasjonalt talentprogram 

Her har både Barratt-Due og Norges musikkhøgskole velfungerende nasjonale talentprogrammer. 

Nivået er imidlertid svært høyt og man er avhengig av lokale og regionale talentsatsninger for å ruste 

våre elever til disse programmene. For tiden har Hadeland kulturskole to fiolinelever som er tatt opp 

til Barratt-Dues talentprogram. 

8.9. Undervisning av voksne elever 
Kulturskolen gir i dag opplæring til barn og unge mellom 0 og 19 år.  Det bør vurderes å tilby noe 

undervisning av voksne. Denne undervisningen må finansieres med en betydelig høyere elevbetaling 

og bør være økonomisk selvbærende. Dette vil kunne gi grunnlag for større stillinger for våre lærere 

uten at kostnaden for dette belastes kommunen i betydelig grad eller at det går ut over kommunens 

evne til å tilby undervisning til barn og unge. Tvert i mot vil det kunne bidra til å styrke rekrutteringen 

av kulturskolelærere siden man kan tilby større stillinger, og undervisningsarbeidet vil dessuten 

kunne bli enda mer variert og utfordrende for kulturskolelærerne.  

8.10. Forholdet mellom sentralisert og desentralisert undervisning 
Kulturskolen er avhengig av å tilby både sentralisert og desentralisert undervisning, dette av flere 

årsaker. Her kommer hensynet til elever, lærere, læringsmiljø, effektiv drift, mm. inn. Balansen 

mellom desentralisert og sentralisert undervisning vil i stor grad henge sammen med kommunens 
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geografi, demografi og ikke minst skolestruktur. Men undervisningstilbudets karakter, utstyrsbehov, 

elevdekning, lærernes timeplaner og hensynet til rasjonell drift vil også spille inn.  

Dagens situasjon er den at det gis mest desentralisert undervisning. Å desentralisere kulturskolens 

undervisningstilbud ytterligere vil være svært uheldig. Vi er tvert imot nødt til å styrke den 

sentraliserte aktiviteten, særlig ved oppstart av tilbud innen visuelle kunstfag og drama. Disse 

tilbudene stiller enda større krav til tilpassede spesialrom til undervisning samt til utstyr og 

lagringsplass. Kulturskolen har også behov for å bygge opp et kulturskolemiljø til beste for elever og 

lærere. Selv om dette gjøres sentralt i kommunen vil alle kulturskolens elever kunne ta del i dette 

miljøet ved større konserter, prosjekter ol. I tillegg er vi nødt til å styrke den desentraliserte 

undervisningen i noen deler av kommunene. I Bjoneroa er kulturskolen i gang med å starte opp et 

nytt bandprosjekt. I tillegg er det kommet klare ønsker fra Bjoneroa musikkorps om at de ønsker et 

tilbud gjennom kulturskolen. I Grymyr har kulturskolen i dag ikke har et tilbud, annet enn en 

beskjeden subsidiering av en teaterinstruktør i Grymyrgjengen. Det er viktig å ha et kulturskoletilbud 

både i Grymyr og Bjoneroa. Hva slags undervisning som skal tilbys bør drøftes med de aktuelle 

grendemiljøene.  

8.10.1. Desentralisert virksomhet 

Enhver kulturskole er avhengig av å ha noe desentralisert undervisning. Den mest åpenbare grunnen 

til dette er å kunne tilby undervisning i elevens nærmiljø samt å kunne utnytte kommunens 

bygningsmasse mer rasjonelt. Videre er det viktig for skolen å kunne starte undervisningen så tidlig 

som mulig på dagen da skoledagen i grunnskolen blir lengre og lengre og kulturskoleundervisningen 

skyves lenger og lenger ut på kvelden. Dette er en stor utfordring både for elever og foresatte, men 

også for lærernes arbeidstid. Her er det store muligheter til å møte denne utfordringen ved å 

samarbeide tettere med grunnskolen og SFO.   

Forhold som må tas med i betraktningen er rasjonell drift av kulturskolen, da særlig i forhold til 

reisetid og reiseutgifter samt effektiv utnyttelse av utstyr. Tid som lærerne bruker til reise tar tid vekk 

fra forberedelsesarbeid, egenøving og -utvikling, samarbeidsprosjekter ol. Arbeidsforhold må også 

tas med i betraktningen, både av hensyn til elevens og lærernes arbeidsmiljø, da størsteparten av 

lokalene ved grunnskolene er svært dårlig tilrettelagt for kulturskolens undervisning.  

Det vil variere noe fra år til år hvilke undervisningstilbud som gis ved de ulike grunnskolene da det tas 

hensyn til elevenes bosted, gruppesammensetning, timeplan, rasjonell drift, gode arbeidsforhold for 

lærerne samt korpsenes virksomhet.  

8.10.2. Sentralisert virksomhet 

Kulturskolen har også behov for sentralisert undervisning. Den sentraliserte undervisningen må skje i 

kulturskolens egne lokaler hvor både lærere og administrasjon også holder til. Dette er 

grunnleggende for å skape et godt læringsmiljø og gi gode arbeidsforhold for skolens elever og 

lærere. Mange av elevene som har desentralisert undervisning vil kunne komme inn til kulturskolens 

lokaler ved større prosjekter og forestillinger. Dessuten vil en samlokalisering med en konsertsal som 

jevnlig benyttes av det lokale kulturlivet gi en enda større kontakt mellom kulturskolen og det 

frivillige kulturlivet. Det er ingen tvil om at det å ha egne kulturskolelokaler vil gi en økt følelse av 

tilhørighet for skolens elever og lærere. Det er dessuten svært viktig for samarbeid mellom lærerne 

og mellom administrasjonen og lærerne at alle er samlet på et sted. For rasjonell og effektiv drift er 

det dessuten logisk at en del av undervisningen samlokaliseres i samme lokale. En del 
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undervisningstilbud krever både utstyr og lokaler som grunnskolene ikke kan tilby. Mye av utstyret er 

dessuten dyrt slik at det er kostnadseffektivt å samle undervisningen der hvor utstyret befinner seg. 

Undervisningstilbud som er særlig berørt av dette er band, piano, drama, visuelle kunstfag, dans, 

musikkteknologi, mm.   

Noen fag er også av en slik art at det er naturlig å sentralisere det. Dette gjelder særlig 

undervisningstilbudet som i omfang er så lite at for å gi lærerne en levelig arbeidsdag bør legges til 

ett sted. Det er også naturlig å tenke sentralisering da dette vil gi den beste tilgjengeligheten for flest 

mulig elever fra våre to kommuner. Undervisningstilbud som bør gis sentralt siden omfanget er lite 

eller det er ment for hele kommunen/begge kommunene er strykeorkester, sang, kor, trekkspill, 

band, visuelle kunstfag, drama, musikkteknologi mm.   

8.11. Kulturskoleundervisning som en del av skoledagen 
Mange kulturskoler har et godt samarbeid med grunnskolen. Dette dreier seg om kombinerte 

lærerstillinger som gir større stillinger for lærerne og som igjen gjør det lettere å rekruttere dyktige 

lærere. Grunnskolen tilføres også ofte dypt savnet fagkompetanse innen kunst og kulturfag. Et annet 

og viktig samarbeid mellom grunnskolene og kulturskolene er felles prosjekter hvor 

kulturskolelærernes spisskompetanse kombineres med grunnskolelærernes breddekompetanse 

innenfor det ordinære musikkfaget eller i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. Videre blir det 

vanligere og vanligere at elever i kulturskolen kan få sin undervisning i løpet av den ordinære 

skoledagen ved at eleven gå ut fra undervisningen for å ha en spilletime i kulturskolen. 

Kulturskoleutvalgets rapport som kom høsten 2010 tar til orde for en slik ordning og at gjeldende 

lovverk blir tydeliggjort slik at ikke blir tvil om dette er mulig uten å komme i konflikt med 

opplæringsloven. Her har ulike fylker ulik praksis i hht. fylkesmannens forståelse av opplæringsloven.  

Obligatorisk leksehjelp skapte nye utfordringer for kulturskolen allerede høsten 2010 og dette samt 

lengre skoledag vil fortsette å gi kulturskolen utfordringer fremover. Et godt samarbeid med 

grunnskolen er derfor essensielt for å møte denne utfordringen.  

 

 

Musikk i livets begynnelse våren 2009 
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9. Tilbudene i kulturskolen 
Kulturskolen fremstår i dag som en ren musikkskole. Alle våre fast ansatte lærere er musikklærere. 

Praksis har vært å tilby undervisning i visuelle kunstfag, dans, drama, musikkteknologi og film som 

kortere kurs med lærere på oppdragskontrakt. Av den grunn har vi manglende kompetanse på disse 

fagområdene i lærerkollegiet, samt at skolen ikke har klart å bygge opp et miljø for disse 

fagområdene. Etter søknad til Utdanningsdirektoratet, hvor denne problemstillingen var grunnlaget 

for søknaden, fikk kulturskolen kr 100.000,- som vil bli benyttet skoleåret 2011-12 for å ansette to 

lærere i hhv. drama og visuelle kunstfag i to prosjektstillinger. Disse stillingene bør videreføres som 

faste stillinger og utvides fra august 2012, noe som forutsetter økte bevilgninger til kulturskolen.  

Innen musikk er undervisningen gjennom et tjenestesalg til korpsene den største delen av 

virksomheten. Hadeland har et svært godt korpsmiljø med god rekruttering. Korpsene selv viser til 

kulturskolen som en svært viktig årsak til dette. Videre har kulturskolen startet undervisning i fiolin 

og strykeorkester. Dette tilbudet er helt i startfasen og må bli utvidet.  

Under vil undervisningstilbudet innen de ulike fagene skisseres. Rent overordnet er det viktig å satse 

bredt slik at kulturskolen kan utvikles til å bli en kulturskole i ordets rette forstand. Men det er 

allikevel viktig at det ikke satses så bredt at skolen blir stående med mange ukomplette tilbud. Vi må 

med andre ord bygge ut og komplettere en del av de tilbudene vi allerede har.  

9.1. Musikk – korps (individuell undervisning samt samspill) 
Kulturskolen har en svært stor del av sin virksomhet knyttet opp til korpsene Gran jente- og 

guttekorps, Brandbu skolekorps og Skolekorpset i Lunner. Lærerne er fast ansatte i kulturskolen og 

korpsene kjøper undervisnings- og dirigenttjenester fra kulturskolen. Mesteparten av korpsenes 

undervisning og dirigering dekkes inn gjennom dette tjenestekjøpet fra kulturskolen, men det står 

fortsatt igjen noe undervisning og dirigering som korpsene avtaler selv med lærere med 

oppdragskontrakter. Norges korpsforbund er klar på at all undervisning og dirigering i korpsene bør 

skje gjennom kulturskolen.  

Korpsene mangler lærere på slagverk, obo og fagott. Noen av korpsene har egen avtale med en 

privat slagverkslærer, mens andre sliter med å rekruttere dette. En stilling gjennom kulturskolen vil 

være mer attraktiv for arbeidssøkende lærere og rekruttering vil bli lettere. Korpsene har heller ikke 

undervisning i obo eller fagott, instrumenter som bør være en del av korpsbesetningen. Det er 

naturlig først å komplettere den vanlige grunnbesetningen i korpsene inkl. slagverk før man tilbyr 

opplæring på hhv. fagott og obo.  

Videre er dirigentene for mellomkorpset i Brandbu SK og aspirant- og mellomkorpset i Gran jente- og 

guttekorps ikke tilknyttet kulturskolen. Det eksisterer dessuten parallelle private avtaler mellom 

noen av kulturskolens fast ansatte korpsdirigenter og korpsene. Dette har vært nødvendig for å 

dekke inn behov som korpsene har, men som de ikke får dekket gjennom et tjenestekjøp fra 

kulturskolen. En gjennomgang av disse ordningene med mål om å få mest mulig av korpsenes behov 

dekket gjennom kulturskolen er derfor ønskelig.  

På en del instrumenter er dessuten belastningen svært stor på enkelte lærere, noe som også påpekes 

i høringsuttalelsen fra Musikernes fellesorganisasjon v/tillitsvalgt. Av ressursmessige hensyn blir 

derfor en del undervisning organisert som gruppeundervisning. Timetallet på tjenestesalget for disse 

instrumentene bør økes. 
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Bjoneroa musikkorps har for tiden ingen tjenester fra kulturskolen, og de etterspør kulturskolens 

kompetanse for å sikre rekruttering og videreutvikling av Bjoneroa musikkorps. Her er kulturskolen i 

dialog med Bjoneroa musikkorps for å kartlegge behov, mulige organiseringsformer og kostnader.  

9.2. Musikk – strykeinstrumenter (individuell undervisning samt 

samspill) 
I 2007 ble det startet opp fiolinundervisning og strykeorkester. I dag har vi 14 elever på fiolin og en 

ukentlig øvelse (60 minutter) med strykeorkester. Det er venteliste. Strykeorkesteret har etter hvert 

etablert seg som en egen organisasjon, Hadeland strykeorkester (HSO), som i dag har en svært 

velfungerende organisasjon med et styre. Styret for HSO har kommet med høringsuttalelse til denne 

virksomhetsplanen som tar til orde for lengre undervisningstid for alle elever, mer orkesterøvelse, 

samspill for de yngste og utvidelse av tilbudet i omfang på både fiolin, bratsj, cello og kontrabass. 

Strykeorkesteret ønsker også å behandles som korpsene i forhold til å kunne kjøpe subsidierte lærer- 

og dirigenttjenester fra kulturskolen.  

Strykeundervisningen er bare så vidt påbegynt, og en opptrapping er nødvendig. Det må utvides med 

flere elevplasser, økt tid til orkestersamspill samt at det gis et samspilltilbud for de yngste. Videre må 

det trappes opp på cello, bratsj og kontrabass. Virksomheten til HSO og strykeundervisningen bør 

sammenlignes med korpsene, og på sikt bør strykemiljøet kunne bli like bra. Dette krever da 

investeringer i lærerstillinger og instrumenter.  

Det bør lages en samarbeidsavtale mellom HSO og kulturskolen hvor forholdet mellom HSO og 

kulturskolen reguleres.  

9.3. Musikk - akkompagnement 
Kulturskolen har to akkompagnementstillinger. En er knyttet opp mot barnekoret SmåTrall samt en 

som er mer fleksibelt organisert og brukes rundt kulturskolens konserter og ved at noen elever får 

noe akkompagnement i løpet av skoleåret.  

Dette tilbudet bør utvides da behovet er stort. Som en del av et talentprogram vil dessuten 

akkompagnement være svært viktig.  

9.4. Musikk – slagverk 
Både korpsene og kulturskolen har et stort behov for en slagverkslærer. Ved også å tilby 

slagverksundervisning i kulturskolen vil man lettere kunne sette sammen egne band i kulturskolen.  

9.5. Musikk – gitar 
Gitar er svært populært og det er en lang venteliste. Stillingsressursen på gitar bør derfor økes slik at 

ventelisten kan reduseres. Det er ønskelig med et tilbud både innen klassisk gitar/akustisk gitar og 

innen el-gitar. Her bør det ses på mulighet for å ha to lærere med spesialisering på hhv. klassisk- og 

elektrisk gitar.  

Gitarorkester er en vanlig samspillsform for gitarelever og bør være en del av tilbudet til 

gitarelevene.  
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9.6. Musikk – el-bass 
Det er naturlig at en el-gitarlærer også underviser i el-bass. Svært mange lærere har kompetanse på 

begge disse instrumentene, slik er det også hos oss. Flere plasser bør reserveres til el-

bassundervisning for å sikre god rekruttering til skolens band.  

9.7. Musikk – piano 
Piano er også svært populært og det er en lang venteliste også her. Stillingsressursen på piano bør 

derfor økes slik at ventelisten kan reduseres. Ved nybegynneropplæring bør piano være det 

foretrukne fremfor keyboard.  

Det er kommet forespørsel fra FAU ved Grymyr skole og fra en del foresatte til barn i Grymyr om 

oppstart av et pianotilbud i Grymyr. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant barn med 

foresatte ved Grymyr skole om interessen for et slikt tilbud. Resultatet av denne undersøkelsen bør 

kunne gi en pekepinn på hvorvidt det er grunnlag for å starte opp pianoundervisning i Grymyr. 

Oppstart betinger også at det er tilgang til et godt undervisningsinstrument, eller at det blir investert 

i dette.  

9.8. Musikk – keyboard 
Keyboardundervisningen bør legges opp slik at den gir undervisning til elever som vil spille i band. 

Det er derfor naturlig at elevene har et visst nivå på piano allerede og at de kan ha plass på både 

piano og keyboard. Ved nybegynneropplæring bør piano være det foretrukne fremfor keyboard.  

9.9. Musikk – sang 
Kulturskolen har klart å skape et sangtilbud innenfor gitte rammer. Tre plasser ble opprettet i 2010 

og tre nye vil bli opprettet høsten 2011. Det er stor etterspørsel etter sangundervisning og vi har 

venteliste. Dette tilbudet må utvides.  

9.10. Musikk – kor 
Kulturskolen har et eget barnekor, SmåTrall, for elever på 1. til 4. trinn med en ukentlig øvelse på 60 

minutter som ledes av en kordirigent og en akkompagnatør på piano og trekkspill. På sikt vil det være 

ønskelig å utvide kortilbudet til også å omfatte et ungdomskor.  

 

Småtrall synger under Kabaret på Granvang våren 2009.  
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9.11. Musikk - band 
Band er svært populært og bør utvides. Bandene bør i hovedsak settes sammen av elever i 

kulturskolen, for å gi dem et samspilltilbud. For tiden har vi mest gitarister, men også noen bassister. 

Det bør utvides til også å inkludere sang-, keyboard- og trommeelever fra skolen. Videre kan det i 

samarbeid med korpsene lages prosjekter for å inkludere blåsere i bandene.  

Kulturskolen har også et bandtilbud for voksne utviklingshemmede. 

 

 

Vagabond Gargoyles, ett av kulturskolens band, i aksjon under UKM 2011 på Granvang. 

 

9.12. Musikk – låtskriving  
Det er ønskelig å gi et undervisningstilbud innen låtskriving. Dette tilbudet bør veksle mellom 

individuell og gruppeundervisning. En gruppe på tre til fire elever vil være en god start.  

9.13. Musikk – storband 
I samarbeid med korpsene er det ønskelig å lage et storband i kulturskolen. Rekrutteringen bør 

komme fra alle våre tre korps. Dette vil være en god måte å videreutvikle samarbeidet mellom korps 

og kulturskole. Storbandet bør være prosjektbasert da tilbudet til elevene i korpsene allerede er 

svært omfangsrikt og bør være et tilbud for de mest interesserte og talentfulle elevene.  
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9.14. Folkemusikk 

    

                   Trekkspillelev Sigve Lieberg Stieng 

9.15. Musikk – ulike samspilltilbud 
For elever i korpsene og strykeorkesteret er det en selvfølge at elevene har individuell undervisning 

og et samspilltilbud. Det betales ikke noe ekstra for samspillstilbudene. Dette bør være et bærende 

prinsipp også i kulturskolen ellers. Dette vil føre til en lavere inntjening på elevavgift, men for å få til 

et godt samspillstilbud hvor alle deltar må dette være inkludert i den ordinære elevavgiften.  

Samspillstilbudet og organiseringen av dette vil til de ulike elevgruppene/disiplinene kunne variere 

noe fra år til år da sammensetning av slike grupper må basere seg på pedagogiske og faglige hensyn i 

elevgruppen. Det bærende prinsippet bør være semesterundervisning, men noe vil også kunne gis 

som kortere prosjekter.  

Aktuelle samspillstilbud kan være gitarorkester, mindre gitarensembler, vise/pop/rockegruppe (gitar 

og sang), kor, mindre sanggrupper, band, storband, trekkspillgruppe, pianoorkester, mindre 

blåseensembler mm.  

9.16. Musikkteori 
Det bør tilbys musikkteoriundervisning i kulturskolen. Kulturskolens knappe tidsressurs gir 

begrensede muligheter til å gi et godt tilbud i musikkteori, og mange elever sliter med dette. Dette 

gjelder nybegynner-, viderekomne- og talentelever. Denne undervisningen behøver ikke å 

organiseres som fast ukentlig undervisning, men for eksempel annenhver uke, en gang i måneden, 

eller som noen samlinger i løpet av skoleåret. 

9.17. Musikk i livets begynnelse 
Dette tilbudet gis i dag i samarbeid med helse hvor både musikkterapeut, helsesøster og 

fysioterapeut er involvert. Tilbudet er organisert som et kurs for spedbarn med forelder/foresatt. 

Dette er et tilbud med stor etterspørsel og er kvalitativt svært godt. Det spesielle i dette tilbudet er 

samarbeidet mellom musikkfaglig/musikkpedagogisk/musikkterapeutisk kompetanse i kulturskolen 

og helsekompetansen ved helsestasjonen og fysioterapitjenesten.  

Det er på sikt også ønskelig å utvide tilbudet til å omfatte større barn i alderen 1 til 6 år. Her vil 

gruppeundervisning være den bærende organiseringen, og kostnadene er lavere enn ved individuell 

undervisning.  

Kulturskolen har undervisning i dag undervisning i 

trekkspill og fiolin. Dette er ikke et rent 

folkemusikktilbud, men repertoaret er allsidig og 

inkluderer folkemusikk så vel som andre stilarter. 

Kulturskolen bør samarbeide med lokale lag og 

foreninger som Furuleiken spel- og danselag, 

Tingelstadringen, Hadeland spellemannslag og 

gruppa Streng og Belg eller andre utøvere eller 

grupper av tradisjonsmusikk inn torader og 

trekkspill. I første omgang bør det ses på 

muligheter for stryke- og trekkspillelever å gjøre 

mindre prosjekter i samarbeid med disse 

foreningene. 
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I dag er det ingen ressurs til musikkterapeut i kulturskolen. Denne kompetansen burde kulturskolen 

ha, og på sikt bør det ses på muligheter for å opprette ressurser til dette i kulturskolen, eller å flytte 

en slik ressurs fra andre virksomhetsområder i kommunen.  

9.18. Visuelle kunstfag 
Fra høsten 2011 vil det bli startet opp et semestertilbud innen visuelle kunstfag i samarbeid med 

helse og tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet. Dette tilbudet har finansiering for perioden 

1.8.2011 – 31.7.2012. Det vil bli opprettet en midlertidig prosjektstilling på 20 %. En videreføring vil 

forutsette midler fra kommunen, og dette er svært ønskelig  

Kulturskolen har for tiden ikke egnede lokaler til slik virksomhet og vil måtte finne midlertidige 

løsninger for dette skoleåret. I første omgang har vi opprettet et tilbud med to aldersbestemte 

grupper. Undervisningen vil ha tegning og kunsthistorie som basis. Undervisningen vil også gi dybde i 

noen teknikker, klassiske og moderne, og vise elevene bredde innenfor kunst og kunsthåndverk som 

kan bli behandlet: skulptur, maling, grafikk, tekstil, glass, metall, keramikk, smykkelaging, 

installasjonskunst, teaterkostyme, arkitektur, foto, film og animasjon. Tegneserietegning vil også 

være interessant, særlig med tanke på Tegneseriemuseet i Brandbu.  

På sikt bør tilbudet utvides med en gruppe for 1. til 2. trinn samt en gruppe for eldre elever som kan 

fordype seg ytterligere i kunstfagene.  

Visuelle kunstfag gir svært gode muligheter for tverrfaglige prosjekter i kulturskolen.  

 

Fra malekurs våren 2009 

 

9.19. Teater/drama 
I dag har kulturskolen alle lærerkrefter som jobber med drama på oppdragskontrakter. Dette gjør det 

umulig å knytte til seg stabile lærekrefter, og kulturskolen nyter lite tilgang til disse lærerne utover 

den rene undervisningen.  
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Fra høsten 2011 vil det bli startet opp et semestertilbud innen drama i samarbeid med helse og 

tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet. Dette tilbudet har finansiering for perioden 1.8.2011 – 

31.7.2012. Det vil bli opprettet en midlertidig prosjektstilling på 20 %. En videreføring vil forutsette 

midler fra kommunen. Denne stillingen vil omfatte Fix-fax, Fritt fortalt og ett eller to kortere kurs.  

I dag har kulturskolen et dramatilbud for utviklingshemmede barn og unge (Fix-fax), samt for 

utviklingshemmede voksne (Fritt fortalt). Førstnevnte er på oppdrag fra og betales av kulturkontoret, 

sistnevnte er et tilbud i kulturskolen. Kulturskolen har også en ordning med delvis salg av 

dramalærertjenester til lokale teatergrupper i Lunner og Gran (Fagertun barne- og ungdomsteater - 

FABU, Gran og Lunner ungdomsteater - GLUT og Grymyrgjengen). Dette fungerer dårlig da det for 

teatergruppene sin del ikke dekker opp det behovet de har, og ved at vi ikke har noen fast ansatte 

lærere som vi kan tilby. Løsningen blir derfor frilansere på oppdragskontrakt delvis gjennom 

kulturskolen og delvis gjennom teatergruppene. Flere lærere på oppdragskontrakt reagerer dessuten 

på denne måten å unnlate å ansette lærere, noe som er forståelig.  

 

Avslutningsforestilling med Fritt fortalt våren 2011 

Det er innledet en dialog med teatergruppene for å se på ulike løsninger for samarbeidet mellom 

teatergruppene og kulturskolen. Teatergruppene har som korpsene og strykeorkesteret en egen 

organisasjon, og et tjenestesalg til teatergruppene på lik linje som til korpsene er et godt 

utgangspunkt. Gode samarbeidsmodeller mellom kulturskolen og lokale lag og foreninger som korps, 

strykeorkester og teatergrupper vil gi gode effekter for alle.  

Det er i tillegg ønskelig å opprette et dramatilbud i kulturskolen for ordinære elever. Det er svært 

viktig at dette blir gjort i forståelse med de lokale teatergruppene slik at vi ikke konkurrerer om de 

samme elevene.  
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9.20. Musikkteknologi 
Kulturskolen hadde et pilotprosjekt i samarbeid med helse i forbindelse med Ungdommens 

kulturmønstring (UKM) 2011 kalt “Roadies”. En roadie er en scene- og riggearbeider som jobber 

under større og mindre oppsetninger. Elevene på roadiekurset fikk undervisning i scenerigging, 

kobling av lyd- og lysanlegg, styring av lyd og lys under forestilling, organisering av en forestilling med 

tekniske sceneprøver og forestilling mm. Avslutningsoppgaven for elevene var å gjennomføre UKM, 

som er et stort og komplekst arrangement. Dette var svært vellykket og vi klarte å tiltrekke oss 

ungdom som normalt faller utenfor kulturskolen. Her viser det seg å være et stort potensiale for å 

utvikle et undervisningstilbud som går rett inn i dagens teknologiske hverdag hos de unge. Vi ønsker 

å videreføre et undervisningsopplegg innen musikkteknologi hvor følgende fagfelt er aktuelle:  

 

                   Roadie-kursinstruktør og -deltager som CREW under UKM 2011 

Kulturskolen har for vårsemesteret 2012 fått et tilskudd på kr 57 500 fra Utdanningsdirektoratet for 

et prøveprosjekt innen musikkteknologi. Tilskuddet gir også mulighet til å investere i noe utstyr.  

9.21. Dans 
I Gran kommune har vi et stort og godt dansestudio, Electric feet, som dekker en stor etterspørsel 

innen dans. Kulturskolen bør ikke gå i direkte konkurranse med dette private studioet. Det er mange 

disipliner og fag som kulturskolen bør satse på og utvide. Da det allerede er et godt tilbud innen dans 

i kommunen er det fornuftig at kulturskolen inntil videre konsentrerer seg om de andre kunstfaglige 

feltene. Unntaket er folkedans hvor Electric feet dansestudio i dag ikke har et tilbud. Her kan det 

være muligheter for kulturskolen til å samarbeide med Furuleiken spell – og danselag om et tilbud.  

9.22. Skapende skriving 
Det er tidligere tilbudt kurs i skapende skriving ved kulturskolen, men dette måtte avlyses pga. liten 

interesse. På sikt er det ønskelig at kulturskolen har et tilbud innen skapende skriving, gjerne knyttet 

opp til film, men inntil videre er det fornuftig at kulturskolen konsentrerer seg om de andre 

kunstfaglige feltene.  

 Roadies – scenearbeidere – teknisk 

kulturarbeid 

 Lydteknikk 

- Konsert/forestilling 

- Studio 

 Lysteknikk 

- Konsert/forestilling 

 Moderne 

musikkproduksjon/komposisjon 

(populærmusikk) 

Undervisning i slike fag krever investering i 

utstyr som er noe kostbart og som krever 

jevnlig oppdatering. Men denne delen av 

ungdomskulturen er det svært viktig for 

kulturskolen å være en del av, særlig i 

forhold til å tiltrekke seg ungdom som 

vanligvis ikke søker seg til kulturskolen.  
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10. Samarbeidspartnere  
Kulturskolen har mange samarbeidspartnere der korpsene er de klart største. Videre er det 

samarbeid med Hadeland strykeorkester, teatergruppene Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU), 

Gran og Lunner ungdomsteater (GLUT) og Grymyrgjengen, kulturkontoret, helsesektoren, 

barnevernet, grunnskolene m.fl. Det er også innledet et samarbeid med The Untouchables Hard Rock 

Club på Jevnaker. Mange av disse samarbeidene bør formaliseres i form av samarbeidsavtaler 

mellom partene. Dette for bl.a. å sikre forutsigbarhet for kulturskolen og samarbeidspartnerne.  

10.1. Korps 
Korpsene er i dag kulturskolens viktigste samarbeidspartner og størstedelen av kulturskolens 

virksomhet er i dag knyttet opp mot tjenestesalg til korpsene. Norges musikkorpsforbund er klar i sin 

anbefaling om at alle lærere og dirigenter i korpsene bør være ansatt i kulturskolen. Det bør også 

være en målsetning for Gran kommune. Samarbeidet og dialogen mellom kulturskolen og korpsene 

er godt, men kan bli bedre, og det er startet et arbeid for å bedre og videreutvikle dette. Kulturskolen 

klarer ikke med dages lærerressurser å dekke alle behovene hos korpsene. Korpsene har også gitt 

høringsuttalelse på at andelen A-timer bør økes.  

Det bør lages en samarbeidsavtale mellom korpsene og kulturskolen.  

 

 

Gran jente -og guttekorps med dirigent Roar Bjerkehagen, Hedmark- og Opplandmesterskapet 2011.  

10.2. Hadeland strykeorkester 
Hadeland strykeorkester (HSO) begynte som et samspillstilbud for kulturskolens fiolinelever. Etter 

kort tid etablerte fiolinelevenes foresatte et styre for orkesteret og de er i dag registrert som et 



37 
 

frivillig lag. Hadeland strykeorkester ønsker å kjøpe ekstra tjenester fra kulturskolen i form av lengre 

undervisningstid for både individuell- og orkesterundervisning. HSO bør tilbys dette på samme vilkår 

som korpsene, noe HSO også ønsker selv. Her bør kulturskolen gå i nærmere dialog med Hadeland 

strykeorkester for sammen å finne frem til en best mulig samarbeidsform. 

Det bør lages en samarbeidsavtale mellom HSO og kulturskolen.  

 

 

Deler av Hadeland strykeorkester under kulturskolens julekonsert i Grymyr kirke desember 2010. 

10.3. Teatergruppene 
Teatergruppene har til nå fått en liten del av sitt pedagogiske behov dekket gjennom kulturskolen, 

men måten dette har vært organisert på har ført til at det ikke har vært mulig å ansette noen faste 

dramapedagoger opp mot teatergruppene. Den lave dekningsgraden i forhold til det reelle behovet 

hos teatergruppene har også ført til parallelle private oppdragsavtaler mellom dramapedagogen og 

hhv. teatergruppen og kulturskolen. Dette er ikke heldig for noen av partene da det er lite oversiktlig 

og gir dårlige arbeidsvilkår for pedagogen. Dette fører igjen til dårlig stabilitet i pedagogtilgangen 

samt liten forutsigbarhet for alle parter.  

Det er startet en dialog for hvordan kulturskolen kan samarbeide tettere med teatergruppene.  

10.4. Grunnskolen 
Kulturskolen har ikke et samarbeid med grunnskolen utover det å disponere grunnskolelokaler til 

undervisning. Her er det et stort uutnyttet potensiale. Det er ofte vanskelig å rekruttere pedagoger til 

kunst- og kulturfagene, inkludert musikk, i grunnskolen. Kombinerte stillinger mellom grunnskole og 

kulturskole vil kunne bidra til å bedre rekrutteringen av fagpedagoger inn i grunnskolen. Dessuten vil 

større stillinger bidra til å bedre rekrutteringen til kulturskolen.  
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Ved siden av kombinerte stillinger bør det være mulig å gjøre gode prosjekter i samarbeid mellom 

grunnskole og kulturskole. Tradisjonelt er det typisk en overvekt av spisskompetanse i kulturskolen 

og breddekompetanse i grunnskolen. Dette vil være et godt grunnlag for et faglig samarbeid mellom 

grunnskole og kulturskole. Det bør ses på muligheter for at grunnskolen kjøper tjenester fra 

kulturskolen.  

Det bør opprettes et samarbeidsutvalg mellom grunnskole og kulturskole. På sikt bør det også lages 

en samarbeidsavtale mellom disse om slikt tjenestekjøp og faglig samarbeid.  

Ang. sambruk av undervisningslokaler, se punkt 5.4. 

10.5. Hadeland videregående skole – musikk, dans drama 
Høsten 2012 åpner nye Hadeland videregående skole i nye lokaler på Gran. Nytt er også oppstarten 

av studieretningen for musikk, dans og drama. Her vil helt sikker flere av kulturskolens pedagoger 

søke jobb, og det vil være gode muligheter for et faglig samarbeid mellom kulturskolen og Hadeland 

VGS. Her bør det også ses på muligheter for kombinerte stillinger. Dette vil i likhet med kombinerte 

stillinger mellom grunnskole og kulturskole skape større stillinger, skape større rekruttering samt 

større muligheter for samarbeid. Dette vil ha positiv effekt både for Hadeland kulturskole og for 

Hadeland videregående skole.  

10.6. Barnehager 
For tiden er det ikke noe samarbeid mellom kulturskolen og barnehagene. Det bør ses på muligheter 

for samarbeid i form av musikk og kunstgrupper i barnehagene hvor kulturskolen gå inn med 

fagpedagoger i form av et tjenestekjøp fra kulturskolen.  

10.7. Helse (psykiatri, barnevern, helsestasjon, PP-tjenesten) 
Kulturskolen har et godt samarbeid med helse i kommunen og fikk fra og med 2011 overført kr 

100.000,- fra helse til kulturskolens ramme til dette samarbeidet. Samarbeidet er svært godt på den 

måten at det sikrer et kulturskoletilbud til elever som av ulike årsaker til vanlig ikke får et slikt tilbud.  

Kulturskolen deltar i helse-kulturnettverket i kommunen. Samarbeidet bør formaliseres og nedfelles i 

en samarbeidsavtale.  

10.8. Handelsstanden og lokalt næringsliv 
Det er allerede et godt samarbeid mellom kulturskolen og handelsstanden/det lokale næringsliv. 

Dette gir seg utslag særlig i arenaene Gladager og Potetfestivalen. Dette gir kulturskolen gode 

muligheter til å vise seg frem for et stort publikum.  

10.9. Opptredener på forespørsel fra ulike arrangører 
Kulturskolen får jevnlig henvendelser fra ulike aktører om elevinnslag i ulike sammenhenger. 

Pågangen er stor, og kulturskolen må ofte takke nei. Det er ikke mulig å imøtekomme alle 

forespørslene da det legger et for stort press på både elever og lærere. Men kulturskolen ser verdien 

av slike opptredener og gjør sitt ytterste får å få dette til.   
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11. Samarbeidet med Lunner kommune 
Mandatet til denne virksomhetsplanen er gitt av kommunestyret i Gran kommune og omhandler 

kulturskolevirksomheten i Gran kommune. Virksomheten som tilhører tjenestesalget til Lunner 

kommune er i utgangspunktet ikke en del av denne virksomhetsplanen. Men det er svært vanskelig å 

behandle disse to virksomhetene adskilt da flere av lærerne og undervisningstilbudene er felles for 

både Gran og Lunner.  

Våren 2011 pågår det et arbeid med å gjennomgå det interkommunale samarbeidet mellom Gran og 

Lunner kommune. På kultur vil det bli laget en ny samarbeidsavtale og kulturskolen vil bli en del av 

denne avtalen. I denne avtalen er det viktig at kulturskolen gis adgang til viktige møtearenaer i 

Lunner kommune som angår kulturskolen. Dette er særlig i forbindelse med utarbeidelse og 

revidering av kommunalt planverk som berører kulturskolen, budsjettprosess, utredninger og 

undersøkelser ang. fysiske lokaler for undervisningen mm.  

 

 

Unique Angel band høsten 2009 
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12. Opptrappingsplan 2012 - 2015 

12.1. Hovedstrategier 

12.1.1. Undervisningstilbud 

 Starte undervisningstilbud i andre kunstfag enn musikk (visuelle kunstfag, drama og dans) i 

form av semesterundervisning med fast ansatte lærere 

 Utvide og komplettere strykeundervisningen  

 Komplettere tjenestesalget til korpsene  

 Redusere ventelistene/utvide eksisterende tilbud i hht. etterspørsel 

 Starte en talentsatsning 

 Starte et undervisningstilbud innen musikkteknologi 

 Starte et undervisningstilbud innen foto/video/film/animasjon 

 Nå den nasjonale målsetningen om 30 % dekning av grunnskoleelevene 

12.1.2. Organisering, arbeidsforhold og utstyr 

 Ha semesterundervisning som den bærende undervisningsorganiseringen 

 Ansette lærere fast 

 Bedre undervisningsforholdene for elevene 

o Innkjøp av utstyr og instrumenter 

o Tilpassing av lokaler 

 Bedre arbeidsforholdene for lærerne 

o Innkjøpe av utstyr og instrumenter 

o Innkjøp av IKT-utstyr 

o Tilpassing av lokaler 

 Samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere 

 Tydelig informasjon om kulturskolen utad 

o Gode hjemmesider på Internett 

o Serviceerklæring 

o Visjon, pedagogisk plattform og fagplaner 

 Tid til ledelse 

12.2. Planlagt og allerede gjennomført opptrapping 
Kulturskolen har allerede foretatt en del grep innenfor egen organisasjon og med tilskuddsmidler fra 

Utdanningsdirektoratet. Oppstart for høstsemesteret er 1. august og vårsemesteret 1. januar. Dette 

har resultert i følgende: 

 Våren 2010 Oppstart av sangtilbud, 3 elevplasser, gjennom interne omdisponeringer. 

 Våren 2011 Bedret samarbeid med helse. Kr 100.000,- overført fra helse til kulturskolens 

ramme og sambruk av midler har resultert i en større tjenesteproduksjon i form av flere kurs 

som er åpne for alle (dette er ikke friske midler da Helse tidligere brukte kr 100.000,- på 

tjenestekjøp fra kulturskolen). 

 Høsten 2011 Oppstart av undervisningstilbud innen visuelle kunstfag med hjelp av tilskudd 

fra utdanningsdirektoratet på kr 100.000,-, midler fra helse og kulturskolen. Prosjektstilling 

på 20 % for skoleåret 2011-12. En videreføring fra høsten 2012 forutsetter økte midler fra 

kommunen.  
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 Høsten 2011 Utvidelse av dramaundervisningen for utviklingshemmede med hjelp av 

tilskudd fra utdanningsdirektoratet på kr 100.000,-, midler fra helse, kulturkontoret og 

kulturskolen. Prosjektstilling på 20 % for skoleåret 2011-12. En videreføring fra høsten 2012 

forutsetter økte midler fra kommunen.  

 Høsten 2011 Utvidelse av sangtilbudet til å omfatte totalt 6 elever gjennom interne 

omdisponeringer. 

 Høsten 2011 Utvidelse av undervisningstilbudet i band til å omfatte ett nytt band gjennom 

interne omdisponeringer. 

 Høsten 2011 Utvidelse av bandstillingen til også å omfatte et band som har vært undervist av 

en lærer på oppdragskontrakt samt et prosjektbasert bandtilbud i Bjoneroa.  

 Høsten 2011 Kulturskolens midler til kulturverksteder på 100.000 omdisponeres til 

prosjektmidler uten å være bundet opp i en verkstedsordning. Brukes som egenandel ved 

prosjektsøknader og vil på denne måten kunne generere et større og bredere tilbud. Dette 

har for kommende skoleår resultert i:  

- Høstsemesteret 2011: «Filmfokus 2011» i samarbeid med kulturkontoret og 

Jevnaker kommune. Et stort og omfangsrikt prosjekt innen film med mange ulike 

kurs og workshops. Har utløst betydelige midler fra Oppland fylkeskommune.  

- Vårsemesteret 2012: «Musikk +  teknologi = sant!» Et prosjekt innen 

musikkteknologi. Har utløst betydelige midler fra Utdanningsdirektoratet.  

12.3. Opptrappingsplan 2012 - 2015 
Under skisseres en opptrappingsplan for Hadeland kulturskole med starttidspunkter for 

opptrappingstrinnene. Oppstart for høstsemesteret er 1. august og vårsemesteret 1. januar.  

12.3.1. Vårsemesteret 2012 

 Økning av ressurs fiolin 

 Oppstart bratsj-, cello- og kontrabass 

 Økning ressurs direksjon av Hadeland strykeorkester og Veslefrikk 

 Økning av ressurs sang 

12.3.2. Høstsemesteret 2012 

 Videreføring av prosjektstilling visuelle kunstfag  

 Videreføring og utvidelse av prosjektstilling drama  

 Oppstart folkedans 

 Oppstart av slagverksressurs kulturskole/korps 

 Økning ressurs tjenestesalg korps etter behov  

12.3.3. Vårsemesteret 2013 

 Økning i ressurs til piano 

 Økning i ressurs til stryk (etter behov) 

 Økning i ressurs til gitar  

 Økning i ressurs til sang 

12.3.4. Høstsemesteret 2013 

 Økning i ressurs til visuelle kunstfag 
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 Økning i ressurs til drama 

 Oppstart musikkteknologi 

 Oppstart talentprogram  

12.3.5. Vårsemesteret 2014 

 Økning i ressurs til stryk (etter behov) 

 Økning ressurs tjenestesalg korps etter behov  

 Økning av ressurs sang 

 Økning av ressurs akkompagnement 

12.3.6. Høstsemesteret 2014 

 Oppstart av foto/film/video/animasjonsressurs 

 Oppstart av keyboardressurs (Bandrelatert) 

12.3.7. Vårsemesteret 2015 

 Økning av ressurs i forhold til ventelistebehov 

 Økning av ressurs til band 

12.3.8. Høstsemesteret 2015 

 Økning av ressurs akkompagnement 

 Økning av ressurs kor (ungdomskor) 

 Økning av ressurs trekkspill 

 

 

Crew fra roadiekurset under UKM 2011 
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