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UTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE 2019-2023
1.0 Innledning
Lillehammer kulturskoles utviklingsplan for 2019-2023 bygger på planen for 2014-2018. Den tar
inn i seg erfaringer fra forrige plan og noen nye utviklingsspor. Planen skal gjelde for de neste 4
årene.
Den nye utviklingsplanen er forankret i flere andre planer:
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027
Kulturstrategi 2014-2027
Kulturutredningen 2014
Rammeplan for kulturskolen 2016
Kommunedelplan Oppvekst 2018-2028
Det henvises spesielt til «Kulturstrategi for Lillehammer 2014-2027», Strategi 6: Alle barn og
unge i Lillehammer kommune skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter og kulturopplevelser.
«Kulturskolen er et av de viktigste basistilbudene i kulturopplæring for barn og unge.»
I utviklingsplanen presenteres en del viktige retninger og målsettinger for utviklingen framover,
og tiltak foreslås for å kunne nå målene.
2.0 Kulturskolens samfunnsoppdrag
Kulturskolens samfunnsoppdrag er klargjort tydelig i Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4 der
det pekes på fire hoved-forventninger: (s. 257)
«For det første pekes det på et dannelsesmål om at kulturskolen skal bidra til utvikling av skapende evner
og identitet hos elever.
For det andre pekes det på et breddemål om at kulturskolen skal bidra til at alle barn skal få oppfylt sin
rett til deltakelse i kunstnerisk virksomhet. Denne retten er nedfelt i FNs barnekonvensjon § 31 A og B.
For det tredje pekes det på at kulturskolene skal bidra til at barn med særlige begavelser skal få mulighet
til å utvikle sine kunstneriske talent gjennom kulturskolene.
En fjerde politisk forventning til kulturskolene er at de skal fungere som kulturfaglige ressurssentre i det
lokale skole- og kulturlivet.»

dannelse
breddetilbud
talentilbud
ressurssenter
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3.0 Visjon og overordnet mål
Visjon:
Lillehammer kulturskole skal være et sted for læring, kreativitet og gode opplevelser.
Mål:
Lillehammer kulturskole skal gi barn og unge opplæring innen ulike kunstuttrykk ut fra
de forutsetninger de har. Skolen skal ha bredde og mangfold i sitt tilbud slik at flest mulig
kan delta på kulturelle aktiviteter. Gjennom sine tilbud skal skolen bidra til å utvikle barn
og unges identitet og gi eksistensiell erfaring. Lillehammer kulturskole skal være et
kulturfaglig ressurssenter i kommunen.

4.0 Kulturskolens tilbud og aktiviteter
Kulturskolens tilbud og aktiviteter i perioden skal fortsatt rettes inn mot å løse de oppgaver
kulturskolen er tiltenkt jfr. avsnittet om samfunnsoppdraget. Barn og unge skal fortsatt være
hovedmålgruppen, men kulturskolen vil i større grad gi tilbud til voksne elever i perioden.
Vi kan se for oss en videre utvikling av et system med en blanding av korte kurs og tilbud som
varer alt fra en dag til noen uker, og de mer langsiktige tilbud som varer i mange år. Vi kan også
se for oss at noen tilbud er mer aktivitetsbaserte mens andre tilbud er mye mer læringsbetont.
I samspillet mellom disse er det
meget viktig at kulturskolen
ivaretar de langsiktige læringsløp
som vi vet er nødvendig for at
barn og unge skal kunne tilegne
seg kunnskap og ferdigheter i
omfattende grad.
I Rammeplanen for kulturskolen
organiseres undervisningen i tre
programmer. De detaljerte
planene for hvert enkelt fag
følger derfor de programmene:
• Breddeprogram
• Kjerneprogram
• Fordypningsprogram
Oppgaven som et
kulturpedagogisk ressurssenter
vil bli tydeligere og viktigere
både i forhold til skoleverket og
fritidskulturlivet, men også i
forhold til helse og omsorgstilbudene i kommunen. Det vil derfor være naturlig å definere
tydeligere også voksne som en av kulturskolens målgrupper.
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4.1 Breddeprogram
Breddeprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe-/ensembleundervisning.
Undervisningen kan gis i form av introduksjonskurs, begynneropplæring eller opplæring for
viderekommende som ikke ønsker å fordype seg.
Dette kan være frittstående tilbud med forholdsvis kort varighet, alt fra noen timer til ett skoleår
eller mer. Tilbudene skal legges opp slik at de hverken bygger på eller er en forutsetning for
andre tilbud. Selv om aktivitet og deltakelse vil være hovedelementer i disse tilbudene, skal de
ha klare læringsmål.
Eksempler på dette kan være samarbeid med barnehage og skole som f.eks. «Korps i skolen» og
Kulturskolens produksjoner for Den kulturelle skolesekken.
4.2 Kjerneprogram
Kjerneprogrammet har åpent opptak for elever som er motivert for systematisk undervisning og
egeninnsats. Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle kreative evner, håndverksmessig
og kunstnerisk kompetanse.
Undervisning for barn og unge innen musikk, teater og billedkunst er i dag skolens
kjerneoppgave. Denne undervisningen
spenner fra nybegynneropplæring til et
viderekomment nivå som kan bringe
elevene helt fram til høyere utdanning
innen kunstfag. Aldersmessig har skolen
tilbud til elever fra ca 4 år til 19 år.
Opplæring i ulike kunst og kulturfag
utover det som gis i det obligatoriske
skoleverket, vil også i årene som
kommer være kulturskolens
kjerneoppgave. Dette er ofte de lange
opplæringsløp som starter da elevene er
forholdsvis små, og som kan vare til de
går ut av videregående skole.
I denne sammenhengen er det viktig å
peke på at kulturskolen i de fleste
tilfeller er helt nødvendig for barn og
unge som ønsker å utvikle sine evner og
anlegg innenfor kunstfagene, slik at de
kan ha mulighet til å søke seg til høgere
utdanning og en eventuell yrkeskarriere. Det obligatoriske skoleverket vil innen de estetiske
fagene ikke kunne føre elever fram til høyere utdanning innenfor de ordinære skoleløp.
Selv om kulturskolen i dag har et variert undervisningstilbud ser vi likevel et klart behov for
større bredde i tilbudet både innenfor musikkgenren og innenfor de andre kunstformene i årene
som kommer.
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4.3 Fordypningsprogram
Fordypningsprogrammet har spesielle opptakskriterier.
Programmet er for elever som har særlig interesse og
forutsetninger for å arbeide med faget.
Undervisningstilbudet er forsterket med hensyn til
innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Det
stilles krav til målrettet egeninnsats.
Skolen har eget talenttilbud både innen musikk og
teater:
«EMUT», elever med utvidet tilbud, er et talenttilbud
for 10 elever innen musikk. Dette er et opplegg som
skolen har gode erfaringer med og som skal utvikles
videre.
«DUS», Den Unge Scene, er talenttilbudet innen teater.
Fordypningstilbud vil også kunne organiseres som prosjekter f.eks. der elever fra ulike fag
jobber sammen fram mot en framføring.
5.0 De ulike fagfeltene i Lillehammer kulturskole
5.1 Musikk
På musikkområdet har Lillehammer kulturskole i dag et bredt tilbud med opplæring på en rekke
instrumenter og sang. På de fleste tilbud er plassene i dag fylt opp, og det er delvis ventelister.
Innenfor rock/ jazz/band er det i dag et udekket behov. Skolens kapasitet og kompetanse på dette
feltet må utvides. Det vil være viktig i forbindelse med nyrekruttering å styrke kompetansen på
dette feltet, og å se på muligheter for varierte arbeidsoppgaver innenfor en stilling. Dette kan
f.eks. være innenfor teknisk kulturarbeid, lys/lyd/studio.

Folkemusikk har ikke vært et eget
tilbud i Lillehammer kulturskole, men
likevel har skolen rekruttert en rekke
unge inn til folkemusikken ved å gi en
god generell grunnopplæring. I årene
som kommer vil det være naturlig å
kunne tilby opplæring innen
folkemusikk som kortere kursopplegg.
Skolen må knytte til seg egnete lærere
til dette formålet.
Lillehammer kulturskoles tette
samarbeid med Utsiktsbakken Brassband, som er et korps for alle som har behov for spesielt
tilrettelagt opplæring, har vært en suksess. Dette er et tilbud som må ivaretas, videreføres og
utvikles i årene framover. Tilbudet må fortsatt rette seg både mot barn, ungdom og voksne.
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På musikkfeltet er det de lange linjers undervisning som er dominerende. Det vil det nok bli også
i årene som kommer, men det vil være meget viktig å legge til rette for kortere kurs i tillegg. Det
vil bl.a. kunne nå fram til andre grupper av barn og unge som kanskje ikke har den
tålmodigheten som kreves for å drive med en læreprosess som går over flere år.
5.2 Teater
Teater kom som fag i Lillehammer kulturskole våren 2005. Tilbudet har helt fra starten av vært
meget populært. Elevene er delt inn i ulike grupper etter alder.
Det er ønskelig med en kapasitetsøkning på det
teatertilbudet skolen allerede har for å kunne
møte etterspørselen i årene framover. Teaterlek
for barn i alderen 5-7 år vil være en naturlig
tilvekst.
Innen teatertilbudet er det naturlig både å sette
opp ferdig skrevne stykker, men også fortsatt
legge til rette for at elevene selv utvikler teater.
Skrivekurs er en del av undervisningsopplegget i
teater.
DUS, Den Unge Scene, er et opplegg for elever
som har ekstra stor interesse og talent for å
utvikle seg til et høgt nivå, og dermed legge et
godt grunnlag for eventuell videre utdanning
innen teaterfag.
5.3 Billedkunst
Lillehammer kulturskole har i dag to grupper innen billedkunst. Det vil i årene framover være
ønskelig å utvikle tilbudene i billedkunst på flere måter.
Øke kapasiteten på nåværende tilbud med minst én gruppe for å kunne gi tilbud til flere elever.
Tilbudet er allsidig og inneholder opplæring i ulike teknikker.
Etablere tilbud med mer spesifikt innhold, f.eks. keramikk.
Etablere tilbud til ekstra interesserte og talentfulle elever også på billedkunst.
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5.4 Andre fag i kulturskolen
Lillehammer kulturskole har i dag tilbud innen musikk, teater og billedkunst. Det er absolutt
ønskelig å kunne tilby et større fagspekter i Lillehammer kulturskole.
Gjennom større bredde kan skolen nå flere ungdommer som i dag ikke har noe tilbud innenfor de
kulturaktivitetene de brenner for, og bidra til større mangfold i kulturlivet. Det vil også berike det
miljøet skolen i dag representerer på alle vis.
Av fag som er aktuelle kan nevnes:
Tekniske fag, lys og lyd. Det er i dag stort behov for teknisk kompetanse i forbindelse med
konserter og forestillinger, og det er også stor interesse blant ungdom for å tilegne seg slik
kunnskap. Innholdsmessig vil dette i første rekke handle om kompetanse på lyd og lys, men også
hvordan man kan legge til rette for musikere og andre utøvere for å få et best mulig resultat.
Dette faget vil kunne organiseres som fast aktivitet gjennom flere år, men det kan også være mer
kortvarige kurs.
Skrivekurs, låtskrivekurs. I vårt teatertilbud er
skrivekurs en del av det faglige innholdet for
teaterelevene. Men det er aktuelt også med
selvstendige skrivekurs og låtskrivekurs. Mange
unge i dag skriver sine egne tekster blant annet i
form av dikt og noveller. Populært er også å
lage egne sanger. Dette faget vil være godt
egnet som kortere kurs, gjerne i forbindelse
med UKM eller en festival.
Kulturproduksjon er etter hvert blitt et eget
fag som bl.a. Høgskolen i Innlandet har etablert
et eget studium på. Også i kulturskolen vil det
være aktuelt å kunne tilby kulturproduksjon
som eget tilbud. Det bør legges opp praktisk der
deltakerne lærer gjennom selv å produsere en
konsert eller forestilling med alt det som skal til. Det kan være aktuelt å opprette dette tilbudet i
samarbeid med UKM-Lillehammer.
Foto, film: Det er stor interesse omkring film, video og foto. Det er mye som tyder på at det vil
være hensiktsmessig å gi tilbud innen dette som kortere, tidsavgrensete kurs.
Operaskole/Musikal. Vi ser i dag stor interesse for både opera og musikal. Disse kunstformene
har også elementer som tiltrekker ungdom, med intenst arbeid i et fellesskap og samtidig
muligheter for å stå fram individuelt. Dette er tilbud som f.eks. kan organiseres som
tidsavgrenset prosjekt snarere enn fast tilbud. Samarbeid med andre instanser kan være
hensiktsmessig.
Dansefag. I Lillehammer har det i mange år vært et meget godt privat tilbud innen ballett og
dans. Det vil derfor i de neste årene ikke være aktuelt for Lillehammer kulturskole å sette i gang
tilbud i dansefag med mindre situasjonen endrer seg.
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6.0 Internasjonalt arbeid
Lillehammer kulturskole har lang tradisjon med internasjonalt arbeid, først og fremst knyttet til
samarbeid med våre nordiske vennskapsbyer. Men også gjennom deltakelse i internasjonalt
nysirkusprosjekt 2002-2004, samarbeidsprosjekt gjennom EU-programmet Aktiv Ungdom.
Samarbeid i den nordiske vennskapsbykjeden vil også i årene framover være hovedsatsningen i
forhold til internasjonalt arbeid, men det må også legges til rette for deltakelse i andre prosjekter.

Bilde fra Leksand 1999

7.0 Lærere i kulturskolen. Kompetansebehov
I dag har Lillehammer kulturskole 20 fast tilsatte lærere med en gjennomsnittlig utdanning på ca
4,5 års høyere utdanning.
For opplæring i kunst og kulturfag er Lillehammer kulturskole avhengig av godt kvalifiserte og
engasjerte lærere. I dagens regelverk er det ikke spesifikke krav til utdanning for lærerpersonell i
kulturskolen, men Rammeplan for kulturskolen gir klare anbefalinger som vi følger.
Det er ønskelig at lærerne selv har et godt utøvende nivå
innenfor sitt fag. I tillegg er både entusiasme og
fleksibilitet helt nødvendig for å kunne lykkes både i
arbeidet med egne elever og i det felles arbeidet med hele
tiden å gjøre Lillehammer kulturskole bedre til å løse sine
oppgaver. Ordningen med utøvende stillingsdeler for
lærere må derfor fortsette og videreutvikles.
Utviklingen framover vil helt sikkert stille krav til lærerne
som gjør at de må beherske flere ulike
undervisningssituasjoner, ulike gruppestørrelse fra
individuell undervisning til undervisning i store grupper
og klasser. Den digitale hverdag vil også stille krav til
kompetanse i bruk av digitale verktøy både til nødvendig
elevadministrasjon m.v., men også i selve undervisningen.
På musikkfeltet må skolen legge til rette for å øke genrebredden. Det må skje både gjennom
etterutdanning av nåværende lærere, men ikke minst gjennom nyrekruttering ved ledige stillinger
og nye stillinger. Samtidig er det viktig å ivareta et så høyt utøvernivå som mulig.
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Det må fortsatt være et personalpolitisk mål å bygge opp stillinger til 100%-stillinger, og det er
viktig at dette arbeidet fortsettes.
Hovedgrunnene til det er:
• Skape en trygg og
forutsigbar arbeidssituasjon
for de tilsatte
• Skape stillinger som vil være
attraktive ved behov for
nyrekruttering
• Styrke faglig utvikling og
institusjonsutvikling ved
skolen
Det vil bli mer aktuelt å kombinere
ulike oppgaver i kulturskolen med
oppgaver knyttet til kulturskolens
samarbeidspartnere. Det vil kunne være aktuelt med etterutdanning og/eller kurs for lærerne for å
styrke kompetansen slik at ulike oppgaver kan ivaretas. Ved nytilsettinger bør disse behovene
også tas med i betraktning.
7.1 Kompetansehevingstiltak
Som utgangspunkt for kompetanseheving er det viktig å bygge på den grunnutdanning som
lærere i kulturskolen har. I utgangspunktet skal lærerne ved ansettelse være godt kvalifisert til å
inneha sine stillinger. Det vil likevel være behov for ulike typer kompetansehevende tiltak for at
skolen skal kunne gi best mulig tjenester i årene som kommer.
Ulike typer tiltak kan være aktuelle:
• Faglig oppdatering og utvikling. Fagkurs med fokus på utvikling av metode, påfyll av
ideer til innhold og organisering
• Metodikk både for individuell undervisning, mindre grupper og større grupper/klasser.
• Digitale verktøy, brukt i undervisningssammenheng, i administrativ sammenheng og som
eget kulturuttrykk
• Ledelsesfaglige emner også for lærere
• Kommunikasjon på ulike nivåer
• Tverrfaglig fokus, i forhold til kommunalt nivå
7.2 Arbeidsformer i kulturskolen
Mye av undervisningen i kulturskolen har foregått etter den tradisjonelle «en-lærermodellen»,
der én lærer har ansvar for opplegg og innhold i undervisningen for sine elever. I noen
sammenhenger har det vær to eller flere lærere som har hatt et felles ansvar for en elevgruppe,
dette har vært knyttet først og fremst til større grupper, og det er en form som vi ser har mange
positive elementer i seg.
Det vil være et mål framover at mer av undervisningen kan legges opp med to eller flere lærere
knyttet til en elevgruppe.
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8.0 Lokaler og utstyr
Det har i lang tid og i mange sammenhenger vært pekt på behovet for nye og utvidete lokaler for
Lillehammer kulturskole.
Det har i perioden 2014-2018 vært
arbeidet med å utrede ulike
alternativer til å bedre
lokalsituasjonen uten at man har
funnet noen god løsning. En
konklusjon på dette arbeidet er
likevel at kulturskolens
lokalsituasjon bør løses i
tilknytning til Kulturhuset Banken.
Som en midlertidig løsning er det
vedtatt at man skal flytte brukte
brakker som blir ledige ved
bygging av ny Nordre Ål skole, til
bakgården i Kulturhuset Banken
slik at disse kan avhjelpe
situasjonen noe.
Det må presiseres at dette er
midlertidig, og at denne løsningen
egentlig ikke tilfredsstiller de krav
til lokaler for kulturskolens virksomhet som er beskrevet i NS 8178.
Det arbeides videre med å finne permanente og tilfredsstillende løsning for lokaler til
kulturskolen.
9.0 Ressurssenter
Det er i flere sammenhenger bl.a. i Rammeplanens kap. 1.5 pekt på kulturskolens rolle som
kulturfaglig ressurssenter. Til en viss grad kan det handle om organisering av ulike kommunale
tjenester inn under kulturskolens ansvar, eller at kulturskolen samarbeider med andre
tjenesteområder i kommunen om ulike tiltak for barn og unge og kan bidra med sin kompetanse
inn i denne typen samarbeid.
9.1 Fritidskulturlivet
Fritidskulturlivet har helt fra oppstarten vært en viktig samarbeidspart for Lillehammer
kulturskole. Spesielt gjelder det byens skolekorps.
De ordninger som praktiseres i dag med salg av undervisningstjenester ved kulturskolelærere til
fritidskulturlivet, må beholdes og utvikles videre. Det vil være avgjørende å ha god dialog med
fritidskulturlivet om behovene og tjenestenes innhold.
Lillehammer kulturskole får ofte forespørsler fra fritidskulturlivet og privatpersoner om å låne ut
instrumenter og utstyr i ulike sammenhenger. I dag har skolen ingen utlånsordning, men det ville
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være av stor interesse å etablere en slik ordning, eventuelt i samarbeid med BUA. Utfordringen i
dag er kapasitet til å forvalte en ordning og ressurser til å vedlikeholde og erstatte eventuelt
ødelagt materiell som vi vet vil komme i utlånsordninger. Det som er mest aktuelt er bl.a. digitalt
piano, trommesett, lys- og lydutstyr.
9.2 Grunnskolen
Det vil fortsatt være et stort behov for samarbeid med skoleverket, og det er potensiale for tettere
samarbeid enn i dag. Det kan bl.a. gjelde:
• Samarbeid om lærere som kan ha oppgaver i begge skoleslag, kombinerte stillinger
• Samarbeid om spesielle kulturprosjekter, f.eks. forestillinger. Det kan være både på
lærernivå og på elevnivå
• Samarbeid om gjensidig å legge til rette for elevenes utvikling både på kulturskolen og i
skolen for øvrig, ved å se helheten i tilbudet til eleven
9.3 Den kulturelle skolesekken
Lillehammer kulturskole har vært tett inne i arbeidet med Den kulturelle skolesekken i
Lillehammer. Skolen har satt av administrativ ressurs til koordinator for DKS Lillehammer og
leverer også en del av innholdet i DKS, «I hvalens mage» for 6. klasse og «Musikkens verden»
for 2. klasse.
Det er viktig å fortsette dette samarbeidet ut fra flere hensyn:
Utnytte faglig kompetanse som ligger i kulturskolen.
Forutsigbarhet i tilbudene.
9.4 Helse og omsorg og Den kulturelle spaserstokken
På helse- og omsorgssektoren skjer det en spennende utvikling i forhold til bruk av kultur, og da
spesielt musikk, i omsorgsarbeid for eldre mennesker. Det vil være naturlig for Lillehammer
kulturskole å være med i denne utviklingen, også utover det vi i dag gjør innen Den kulturelle
spaserstokken.
Kulturskolen har samarbeidsavtale med Kultur og fritid om oppgaver knyttet til Den kulturelle
spaserstokken som er lagt inn i en av kulturskolens faste læreres stilling. Dette sikrer stabilitet i
tjenesteleveransen og lager et fast arbeidsgrunnlag
for den tilsatte. Dette er ordninger som bør bygges
ut videre.
10.0 Forankring i andre planer
Denne planen bygger på en rekke andre offentlige
dokumenter. I denne sammenheng nevnes:
10.1 Opplæringslovens § 13.6
Opplæringslovens §13.6 ble vedtatt i 1997 og er
fortsatt lovgrunnlaget for kulturskolen. “Alle
kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre
kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til
barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket
og kulturlivet elles.”
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Videre gjelder også opplæringslovens §13-10 som beskriver kommunens ansvarsomfang som
skoleeier også i forhold til kulturskolen. Forankringen i opplæringsloven knytter kulturskolens
oppdrag sammen med grunnskolens målsetting:
“Opplæringens mål er å utvide barn, unge og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til
innlevelse, utfoldelse og deltakelse” (Lærerplanverket K06)
10.2 Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4
Stortingsmeldingen er en bred gjennomgang av norsk kulturliv. Den peker på kulturskolen som
en av de mest sentrale aktørene i den kulturelle grunnmuren, gjennom det samfunnsoppdrag
kulturskolen er gitt i å ivareta dannelsesaspektet, gi et breddetilbud, gi et kvalitativt godt
opplæringstilbud til talent innen kunstfagene, og å være et kulturpedagogisk ressurssenter i
kommunene.
10.3 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027
Lillehammer kulturskole vil ha sin naturlige plass for å oppfylle flere av de målsettingene som
trekkes opp i Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027. Spesielt i forhold til de oppgavene
Lillehammer kommune påtar seg på kultur- og idrettsfeltet, vil Lillehammer kulturskole være et
meget viktig virkemiddel:
•
•
•

·· Drive og videreutvikle egne tilbud og anlegg forutsigbart.
·· Legge til rette for at det frivillige kulturlivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig.
·· Bidra til å opprettholde et variert kulturtilbud spesielt rettet mot barn og unge.

10.4 Kulturstrategi for Lillehammer 2014-2027
Lillehammer kulturskole vil være viktig i forhold til de fleste av strategiene i planen.
Strategi 1: Kultur skal være fundament i utviklingen av Lillehammer.
Strategi 2: Lillehammer kommune skal ha et overordnet ansvar for kvalitet og mangfold i Lillehammers
kulturliv.
Strategi 3: Lillehammers kulturliv skal ha
reell tilgang til funksjonelle og tilrettelagte
kulturarenaer.
Strategi 4: Lillehammer kommune skal
tilrettelegge for at det frivillige kulturlivet
kan drive sin virksomhet aktivt og
selvstendig.
Strategi 5: Lillehammer kommune skal ha
en kulturpolitikk som gjør at alle kan ta del
i Lillehammers kulturliv.
Strategi 6: Alle barn og unge i
Lillehammer kommune skal ha et rikt tilbud
av kulturaktiviteter og kulturopplevelser.
«Kulturskolen er et av de viktigste
basistilbudene i kulturopplæring for barn
og unge»
Strategi 7: Lillehammers festivaler og store
arrangementer skal fortsatt være av
nasjonal og internasjonal betydning.
Strategi 8: Lillehammer kommune skal
videreføre sin posisjon som sentrum i
Innlandet for profesjonelle utøvere innen
kultur.
Strategi 9: Lillehammers kulturarv skal i størst mulig grad overføres til kommende generasjoner.
Strategi 10: Kulturnæringene skal fortsatt vokse i Lillehammer. Kunst og kultur skal være en viktig faktor
for verdiskaping og regional utvikling.
Strategi 11: Kultur skal være et bærende element i sentrumsutviklingen av Lillehammer.
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10.5 Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning
Utgitt av Norsk kulturskoleråd i 2016, ble vedtatt lagt til grunn for drift og utvikling av
Lillehammer kulturskole i kommunestyret i mars 2017.
Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning har fire kapitler:
Kapittel 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag
Kapittel 2: Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet
Kapittel 3: Fagplanene
Kapittel 4: Mal for kvalitetssikringssystem
Sentralt i Rammeplanen er organiseringen av undervisningen i kulturskolen i breddeprogram,
kjerneprogram og fordypningsprogram.
10.6 Kommunedelplan Oppvekst 2018-2028
Her vil også Lillehammer kulturskole være et viktig virkemiddel. Bl.a. i forhold til: «Kompetente
ansatte skal bidra til at barn og unge opplever mestring gjennom å styrke deres sterke sider, og
hjelpe dem til å mestre livet best mulig ut fra sine forutsetninger (…) En god oppvekst er først og
fremst familiens ansvar. Det er likevel et samfunnsansvar å skape gode oppvekstvilkår der barn
og unge kan utvikle seg fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt. Opplevelse av fellesskap og
tilhørighet er helsefremmende, og trygge nærmiljø, tilgjengelige møteplasser og arenaer for lek,
kunst- og kulturopplevelser viktige samfunnsbidrag for å skape gode oppvekstvilkår.»

11.0 Kort historisk tilbakeblikk på kulturskolen i Lillehammer
De første kommunale musikkskolene i
Norge ble opprettet på 1950-tallet. I 1970
var det 12 kommunale musikkskoler, mens
den store veksten først kom på 1980- og
1990-tallet. På 1990-tallet kom det også en
overgang fra rene musikkskoler til
kulturskoler. Musikk- og kulturskolen ble
lovfestet i 1997 (Opplæringslovens §13.6)
Lillehammer kulturskole ble opprettet i
1977 (Lillehammer kommunale
musikkskole) etter at en innstilling om
kommunal musikkskole ble lagt fram
allerede i 1973.
Da musikkskolen startet var all
undervisning spredt omkring på ulike
skoler. Men først på 1980-tallet ble «Gamle
Banken» tatt i bruk til en del undervisning. Bygningen var svært slitt og lite egnet til
virksomheten. Våren 1989 måtte musikkskolen ut. Etter en omfattende oppussing fram mot OL
kunne Lillehammer musikkskole 1. januar 1992 flytte tilbake til det som nå var blitt Kulturhuset
Banken.
Undervisningstilbudet har vært variert. Fra starten har det vært tilbud innen musikk på en lang
rekke instrumenter, korsang, førskoletilbud og samspillaktiviteter.
Plan for Lillehammer kulturskole 2000 innebar en overgang fra musikkskole til kulturskole.
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Plan for Lillehammer kulturskole 2004 videreførte og konkretiserte ideene fra 2000-planen, og
med skoleåret 2005-2006 ble tilbudet utvidet til mer enn musikk, da billedkunst og
videoproduksjon kom inn. Teater startet opp våren 2005.
Som en prøveordning startet Lillehammer kulturskole fra våren 2002 et talentutviklingstilbud
rettet mot spesielt interesserte elever. Tiltaket har vist seg meget vellykket og er derfor videreført
under navnet EMUT, Elever med utvidet tilbud.
Utviklingen i perioden 2014-2018 har vært preget både av utviklingsplanen 2014-2018 og av
Rammeplanen som ble vedtatt i mars 2017. Men i forkant av rammeplanvedtaket ble det gjort
mye utviklingsarbeid i kollegiet i kulturskolen, både gjennom at Lillehammer kommune leverte
høringsuttalelse til planutkastet, og at man hadde en grundig gjennomgang av planen i
personalgruppa.
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