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1. Innledning
Fyrverkeriet kulturskole lager virksomhetsplaner for 4 år av gangen. Den først planen ble laget ved skolens
oppstart i 1999. Denne Virksomhetsplanen skal gi føringer for vårt arbeide i Fyrverkeriet kulturskole i årene
2016-2020. Planen har vært jobbet med og redigert av personalet ved kulturskolen og skal legges frem for
politisk behandling i løpet av 2016.
Fyrverkeriet Kulturskole er et lokalt ressurssenter som skal hjelpe elevene med å oppdage, mestre og ta i
bruk de kunstneriske uttrykksmidlene. Kulturskolen underviser i en rekke kunstfaglige kunst- og kulturfag
på alle nivå. Opplæringen foregår på en planmessig måte med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Det er en
forutsetning at elevene føler trygghet og får en opplevelse av å lykkes både kunstnerisk og sosialt.

2. Lovforankring, forutsetninger og premisser for drift
2.1. Kulturskolenes lovforankring
Som det første landet i Europa fikk Norge lovfestet musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6
heter det:
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.
2.2. Departement og regjering om kulturskolen
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Kulturskolen – kunststykket i kommunenes satsning for et rikere lokalmiljø fra 1999, St.meld. nr. 40 … vi
smaa, en Alen lange 1992-93, Kunnskapsløftet 2006, Kulturløftene 2005 og 2009, Kulturskolen –
utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre 2010, Kulturutredningen 2014
og Meld. St. 20 På rett vei- Kvalitet og mangfold i fellesskolen 2012-2013.
2.3. Norsk Kulturskoleråd
Fyrverkeriet Kulturskole er medlem av Norsk Kulturskoleråd. Dette er en samarbeids- og
utviklingsorganisasjon som eies av kommunene. Fyrverkeriet kulturskole bygger på Kulturskolerådets
visjon, formål og verdier
2.3.1 Visjon
Kulturskole for alle.
2.3.2 Formål
Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler og
skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og
voksne. Rådets politiske og faglige målsettinger er at alle som ønsker det skal få et mangfoldig
kunst og kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris.
2.3.3 Verdier
Norsk kulturskoleråds virksomhet skal være inkluderende, nyskapende, samhandlende og
tradisjonsbærende. Organisasjonen skal arbeide for kvalitet, integritet og anerkjennelse.
2.3.4. Rammeplan
Norsk Kulturskoleråd har utarbeidet en ny rammeplan for Kulturskolen, Mangfold og fordypning.
Kapittel 1 og 2 er vedtatt av landsmøtet 2014 og planlegges vedtatt i kommunestyret 2016. Kapittel
3 omhandler nasjonale fagplaner og lokale læreplaner. Dette er igangsatt og skal implementeres
gradvis i 2016 og 2017. Kapittel 4 som omhandler kvalitetsarbeid, er igangsatt.

2.4. Forutsetninger for drift
Kulturskolen har inntrykk av at det er bred politisk og faglig enighet om at Vestre Toten kommune skal gi
kulturskoletilbud til sine innbyggere i tråd med lovens tekst og Norsk Kulturskolerådets definisjon av hva en
kulturskole bør være. Vi har også fått forståelsen av at det er et ønske å få ned ventelistene, slik at man
har mulighet for å nå de ovennevnte målsetningene (St.meld. nr. 40), men at nåværende
kommuneøkonomi ikke gjør dette mulig. Generell prisøkning og stadig nedskjæringer gir kulturskolen store
økonomiske utfordringer. Vi jobber kontinuerlig for å finne løsninger innenfor rammen.
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3.Fyrverkeriet kulturskoles visjon, verdier og målplan
3.1. Fyrverkeriet Kulturskoles visjon
Fyrverkeriet Kulturskole skal være en utviklende undervisningsarena for K.U.N.S.T.
3.2. Fyrverkeriet Kulturskoles verdier
I visjon om K.U.N.S.T. ligger Fyrverkeriet kulturskoles verdigrunnlag
K = Kvalitativ kunstfaglig kompetanse
U = Uttrykksglede
N = Nysgjerrighet
S = Samarbeid
T = Tilhørighet
3.3. Fyrverkeriet kulturskoles målplan
Målplanen bygger på Norsk kulturskoleråds strategiområder
3.3.1. Virksomhetsstrategi 1: Kulturskolen i samfunnet
O Overordnet mål
Kulturskolen skal gi
tilpasset undervisning i
et vidt spekter av
uttrykksformer, der
både bredde og topp
blir ivaretatt

Kulturskolen skal være
et kulturelt
ressurssenter for
kommunens
innbyggere samt
kulturinstitusjoner i
region/fylke/nasjonalt

Mål 2016-20
Undervisning i
billedkunst, teater og
musikalske disipliner
Utvikle nye og gamle
tilbud med støtte fra
eksterne

Ansvar
Lærerne

Tiltak
Opprettholde eksisterende tilbud

Tid

Alle

-Musikkregionen talentutvikling
-FIO for å etablere filmtilbud i
samarbeid med lokal
kompetanse

2016 OK
2019 Når det er
aktuelle
prosjekter

Nærradio som
kulturskolefag/ungdomsradio i
samarbeid med Ungdomshuset
-Utvikle tilbud med fokus på
tekst. Samarbeid med biblioteket
og ungdomshuset. Tekster kan
man jobbe med innenfor musikk,
performance og teater. Finne
eksterne gode forfattere og
låtskrivere som instruktører,
f.eks. Frida Ånnevik og Ingvill
Solberg
Utvikle samarbeidet
Alle
Lage fordypningsprogram til lokal
for talenter i regionen.
fagplan
Samarbeide med regionens k.sk
Tilby ekstraundervisning
Gi alle som ønsker det Rektor og alle Arbeide inn mot lokale politikere
undervisning i ønsket
for å synliggjøre og utvikle
kunstfag
kulturskolen.
Yte kunstfaglig bistand Alle
Gi veiledning ved behov
til skoleverket,
Tilby våre tjenester
barnehagen, bibliotek,
Samarbeidsprosjekter
ungdomsklubb og
helsestasjon, det
frivillige kulturlivet,
profesjonelle aktører,
innvandrermiljø og
personer med
tilpasset behov
kulturinstitusjoner i
region/fylke/nasjonalt

Evaluering
OK

2019

2018 Jobbe med
/
låtskriving i
2019 temaunder
visningen

2018
2016 OK
2016 OK
konti
nuerl
ig
Kont
inuer
lig
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Størst mulig
fleksibilitet for
brukerens behov
Arbeide for
økonomiske og faglige
ressurser for å kunne
tilby gode tjenester
Arbeide for at kunst
bidrar til integrering

Kulturskolen skal ha et
godt samarbeidsklima
med det frivillige
kulturliv, profesjonelle
aktører, institusjoner og
andre organisasjoner

Ivareta og
videreutvikle
samarbeidet med
lokale aktører i det
frivillige kulturlivet og
profesjonelle aktører

Ivareta og
videreutvikle
samarbeidet med Den
Kulturelle
Skolesekken,
kommunale instanser
som skoleverket,
Ungdomhuset,
Bibliotek og Slipp
kulturen,
Helsestasjonen

Alle

Rektor

Benedikte
interne/
eksterne
samarbeisp.
Rektor,
inspektør og
FAU

Rektor,
inspektør og
aktuelle
lærere

Videreutvikle
samarbeid på
regionalt,
fylkeskommunalt og
nasjonalt plan

Rektor,
inspektør og
aktuelle
lærere

Etablere samarbeid
med internasjonale
aktører

Rektor,
inspektør og
aktuelle
lærere

-

Tilrettelegge
undervisningen for alle
- Ha brukerfokus via LEAN
Synliggjøre behovet overfor
politikere for å utvikle
kulturskolen.

konti
nuerl
ig
konti
nuerl
ig

Gjennomføre kunstprosjektet
Flere Farger

BUT/ Barne- og ungdomsteatret

Ja

I drift fra 2000

Korpsene

Ja

I drift fra 1999

Frivilligsentralen ifbm Musikk fra
livets begynnelse/Småtrølltræff
Kulturverter/kulturskoleverter
Jobbe mer med å få involvert
foresatte til å være kulturverter.
Samarbeide med tanke på
bistand til undervisning, stillinger,
lokaler, arenaer, veiledning etc
DKS prosjektet Lunder i
Ødemarken
DKS prosjekt på Stenberg
Rekrutteringskonsert

Ja

I drift

Musikk fra livets begynnelse/
Småtrølltræff
Filmbussen og Radio Toten på
kulturskolen
Filmbussen og Radio Toten i
samarbeid med Ungdomhuset
Lærerne gjennomfører minst en
konsert/visning per år sammen
med elevene på
institusjon/skole/kjøpesenter/…
Opprettholde undervisningstilbud
for brukere utenfor arbeid
Opprettholde undervisningstilbud
for mennesker med tilpasset
behov
Se på muligheten for
undervisning i SFO-tid
Fiolinelever til Veslefrikk og
JURK og Gjøvik symfoniorkester
Regionalt fordypningsprogram
Regionalt samarbeid om
regionkonserter/forestillinger/
utstillinger, Sirkustelt,
administrasjonssystem
Eksterne institusjoner
Se på muligheten for å delta i
kulturutvekslingsprosjekter som
f.eks Bremen, Idavollen, Umoja,
Bremen og andre prosjekter.
Besøke vennskapskommunene i
Sverige og Danmark?

2018

Ja

Ja

I drift fra 2011

Ja
Ja

I drift fra 214

Ja

I drift fra 2005

I drift fra 2016

Ja

Ja

I drift

Ja

I drift

Ja

I drift

2016
Ja

Prosjekt
I drift

Ja
Vi må lete etter
aktuelle prosjekter.
Alle kan sjekke
med sine kontakter
i utlandet om det
er noe som er
aktuelt.

2018
/19

6

3.1.2. Virksomhetsstrategi 2: Kunst- og kulturfaglig utvikling
Overordnet mål

Mål

Ansvar

Tiltak

Tid

Evaluering

Kulturskolen skal tilby
et godt læringsmiljø for
barn og unge som vil
utvikle seg kunstnerisk

Ta i bruk
rammeplanens tre
programområder

Lærerne,
inspektør og
rektor

JA/
2018

To ganger i året
Fordypningsprogra
m utvikles i løpet
av 2018

Utvikle lokale
fagplaner

Lærerne

2016

ferdigstilt

Utvikle elevenes
kunstneriske og
skapende evner

Lærerne

Implementere breddeprogram,
kjerneprogram og
fordypningsprogram i
undervisningen.
Lage lokale fagplaner på
grunnlag av det nasjonale
fagplanarbeidet og ta disse i bruk
Gjennomføre faglig kvalitativ
undervisning
Gjennomføre samspill/
samhandling/gruppeundervisning
Gjennomføre visninger og
opptredener
Følge opp elevenes øverutiner
med bl.a. øvetips
Bygge opp elevens estetiske
kompetanse
Ha nær kontakt med foreldrene
om elevens utvikling

Ja

Planlegge og gjennomføre
samarbeidsprosjekter

Ja

Ha sammenkomster som knytter
elever nærmere hverandre
Ha sammenkomster som knytter
elevene til undervisningsstedet
Gjøre undervisningen til et
hyggelig sted å være
Arrangere verksted og konserter,
og gi mulighet for innspillinger
Etablere et sted elever kan øve
uten lærere

Ja

Utvikle elevenes evner Lærerne
og anlegg ut fra den
enkeltes forutsetning
Legge til rette for
samhandling på tvers
av kunstfag
Arbeide for å skape
sosialt fellesskap og
tilhørighet

Utvikle tilbudet
musikkverksted

Gi elevene en
meningsfull
fritidsaktivitet og et
grunnlag for senere
yrkesvalg

Rektor,
inspektør og
aktuelle
lærere
Rektor,
inspektør og
aktuelle
lærere

Rektor i
samarbeid
med
Ungdomshus
et
Lærerne, FAU
og aktuelle
samarbeidspa
rtnere

Sørge for at
Lærerne
personalet har tilgang
på godt
Rektor og
undervisningsmateriell lærerne

Kulturskolen skal være
en faglig oppdatert
undervisningsinstitusjo
n

Tilegne seg fagstoff

Alle

Ta elevene med på
inspirasjonsturer (forestillinger,
konserter, auditions, skoler etc.)
Veilede elever om hva som
finnes av muligheter
(forestillinger, konserter,
auditions, skoler etc.)
Holde seg oppdatert på hva som
finnes av materiell
Gå til innkjøp av egnet materiell

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Etter prosjekter

Ja
Ja
Ja

Igangsatt

2016

Igangsatt

Delvis i gang

Delvis

Ja
Ja

Bruke utlånsordninger

Ja

Skal igangsettes

Lese relevante fagblader som
Trøkk, Musikk-kultur etc.

Ja

Alle gjør det oftere
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Kulturskolen skal
gjennomføre møter
med foreldre og
foresatte

Gi foreldrene
Lærerne
informasjon om rutiner
og aktiviteter ved
skolen
Initiere til individuelle
Lærerne
samtaler om elevens
undervisningssituasjo
n

Invitere til foreldremøte ved
oppstart på høsten

Ja

Innkalle til individuelle samtaler

Ja

Tilby individuelle samtale ifbm
faseprøver

Delvi
s

Ved behov

3.1.3. Virksomhetsstrategi 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling
Overordnet mål

Mål

Ansvar

Tiltak

Tid

Evaluering

Kulturskolen skal gi et
undervisningstilbud til
alle som ønsker det

Implementere Norsk
kulturskoleråds
Rammeplan i vår
daglige drift

Rektor
Alle

Få Rammeplanen politisk vedtatt
Sette seg inn i rammeplanens
Kapittel 1 og 2
Sette seg inn i kapittel 3 når det
er ferdig
Lage en egen fagplan i sin egen
disiplin
Bruke visualiseringstavle aktivt
Arbeide med 5S
Verdistrømanalyse
Standardiserte arbeidsmetoder
Bruke Speedadmin som
administrasjonsverktøy

2016
2016

ok

2016

ok

2016

ok

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tatt i bruk

Følge opp lokal
fagplanarbeid
Kulturskolen skal
Implementere Lean
iverksette Lean-basert med kontinuerlig
driftsstrategi
forbedring i vårt
daglige virke
Kulturskolen skal ta i
Administrasjonen og
bruk
lærere skal bruke
administrasjonsverktøy Speedadmin i
et Speedadmin
hverdagen
Kulturskolen skal
Utvide stillinger og ta
arbeide for å få ned
inn flere elever som
ventelister og rekruttere står på venteliste.
nye elever til
Rekruttere nye elever
ventelistene.
til ventelistene

Alle
Lærere
Rektor og
lærere

Alle

Rektor

Arbeide for å få politisk aksept for
større stillinger

Alle

Rekrutteringsforestillinger,
skoleforestilling og «åpen dag»
på kulturskolen
Arbeide for å utnytte ressursene
optimalt.

Se på mulighetene for
omorganisering av
undervisningen.
Kulturskolen skal
arbeide for å etablere
Kulturskolens Venner
(Kulturskolens FAU)

Få foresatte og andre
til å engasjere seg i
arbeidet med
kulturskolens saker

Nina

Gjennomført

Tatt i bruk
Må øves på
Må øves på
Implementert, men
må jobbes mer
med ut mot
brukerne

kontinuerlig

Ja

Gjennomføres

Gjennomføres

JA

Vi velger et eget FAU for
2017
musikkseksjonen og et eget FAU
for kunstskolen. Det må
opprettes eget
organisasjonsnummer og egne
kontoer for organisasjonen.
- Nina og Benedikte
trommer sammen en
valgkomite som ringer og
spør foresatte. Prøve å
få med foresatte fra alle
fasene, samt foreldre fra
alle gruppene på
kunstskolen.

8

Igangsatt

Kulturskolen skal være
synlig i lokalmiljøet
gjennom media og
arrangementer

Se til at alle elever får
muligheten til å være
synlige gjennom
opptredener,
spilloppcafeer,
forestillinger, Slipp
kulturen inn etc.

Alle

Å gjøre kulturskolen
Inspektør og
og dens elever synlige aktuelle
i media lokalt og
lærere
nasjonalt. For
eksempel OA, Toten
blad, NRK HedOpp,
Trøkk, Musikk kultur

Kulturskolen skal ha
gode
kommunikasjonsrutiner
mellom elev, lærer og
foreldre

Kulturskolen skal ha et
fysisk og psykisk
arbeidsmiljø til beste for
elever og lærere

Implementert

Kontakte aktuelle mediebedrifter
ved aktuelle hendelser
Skrive om og sende bilder fra
aktuelle hendelser til Trøkk,
Musikkultur m.fl.
Jobbe aktivt med
omdømmebygging. Viktig at
lærere og elever snakker positivt
om kulturskolen.
Legge ut ferskvare. OBS! husk
personvern.

Ja

Gjennomføres

Ja

Delvis igang

OK

Gjennomført

Delvis igangsatt

Ja

Kan vi bli bedre?

Bruke Facebook og
Instagram etc.

Alle

Etablere ny
hjemmeside i
samarbeide med
Fyrverkeriet og
Kommunen

Rektor,
Inspektør og
Kulturavdeling
en

Legge ut informasjon om skolen
så snart som mulig etter ny
kommunal hjemmeside er på
plass

Arbeide for å bli mest
mulig papirløse

Alle lærere

Lære opp nye elever og foresatte Ja
i å bruke Speedadmin

Gjennomføres,
men må jobbes
mer med

Ta i bruk Speedadmin i all
kommunikasjon.

Ja

Delvis gjennomført

Legge ut all undervisningsrelatert
info på Speedadmin.
Rektor og
Det fysiske læringsmiljø med rom
Lærere
og utstyr skal være tilpasset
elevens undervisning
Det psykiske læringsmiljø skal
legge vekt på trygghet, respekt
og mestring
Rektor og
Det fysiske arbeidsmiljø med rom
lærere
og utstyr skal være tilpasset
undervisningens behov
Det psykiske arbeidsmiljø skal
legge vekt på arbeidsglede,
inkludering, utviklingsmuligheter
og helsefremmende
arbeidsplasser
Rektor og
Ta i bruk digitale medier
billedkunstlær Ta i bruk nye visningsarenaer
er
Finne nye samarbeidsformer
med andre kunstarter

Ja

Delvis gjennomført

JA

Kontinuerlig

JA

Kontinuerlig

JA

Kontinuerlig
arbeidsprosess HMS

Ja
Ja

Igangsatt

Alle

Ja

Igangsatt

Ja

Igangsatt

Se til at det fysiske og
psykiske læringsmiljø
er tilfredsstillende for
elever

Se til at det fysiske og
psykiske arbeidsmiljø
er tilfredsstillende for
lærere

Kulturskolens
undervisningstilbud
skal videreutvikles

Arrangere elevkvelder alene eller Ja
i samarbeid med andre grupper
eller hele kulturskolen

Videreutvikle
billedkunstfaget

Utvikle opplegg for
samspill og
gruppeundervisning

Gi elever med individuell
undervisning mulighet for
samspill med andre innen
samme disiplin
Gi elever med individuell

Kontinuerlig
arbeidsprosess HMS

Avventende

Igangsatt
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Kulturskolens
undervisningstilbud
skal utvides
Kulturskolen skal
videreutvikle faglig
kvalitativ undervisning

Kulturskolen skal selge
spisskompetanse

Arbeide for flere og
større stillinger

Rektor

Evaluere egen
undervisning

Alle

Etterutdanning

Alle

Videreutvikle
lærerbandet
Ved etterspørsel kan
kulturskolen selge
tjenester

Alle
Rektor og
lærerne

undervisning mulighet for
samspill med andre disipliner
Få større stillinger for å unngå
deltidsproblematikk.
Prøve ut medarbeiderveiledning,
hospitere hos andre, filme
situasjoner.
Gjennomføres
spørreundersøkelse blant
brukerne
Delta på utdanningstilbud som er
faglig utviklende
Spille på elevkonserter eller
andre arenaer jevne mellomrom
Tilby kurs, foredrag
Være åpen for
samarbeidsopplegg
Påta seg kunstneriske oppdrag

Jobbes med
kontinuerlig

2018

JA
2017

Mer bevisstgjøring
og systematisering
av metoder vi kan
bruke for å
gjennomføre dette.
Jobbes med
kontinuerlig

Vurderes
kontinuerlig

Ja

Gjennomføres

JA
Ja

Gjennomføres

Ja

Gjennomføres

4. Organisasjonen
Innenfor rammen av ressurser skal Vestre Toten Kulturskole på best mulig måte løse de oppgaver de er
satt til å ivareta.
4.1. Organisasjonskart
Se vedlegg
4.2. Ressurs

Kulturskolen har 5,84 årsverk fordelt på 11 stillinger, hvorav 1,50 årsverk er administrasjon og
ledelse.
4.3. Budsjett 2016
2 803 000

5. Virksomheten
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Gjennomføres

5.1 Nøkkeltall
 Elevplasser: 255
 Ventelisteplasser: 150
 Priser pr. år:
o Individuell undervisning og noen grupper: kr. 3630,o Andre grupper fra kr. 1000,- til kr 3130,o Søskenmoderasjon og flerkursmoderasjon
 Undervisningstimer:
På årsbasis undervises det 38 undervisningstimer. En undervisningstime varer i 25 minutter ved
individuell undervisning og 45/60/90/120 minutter ved gruppeundervisning. Gruppeundervisningens
lengde er avhengig av kunstdisiplin, alder og gruppestørrelse. Som en del av undervisningen vil
elevene delta på forestillinger og elevverksteder.
 Elevenes alder:
Vi har elever fra 0 til 65 år, men opplæringen er i all hovedsak rettet mot barn og unge i
grunnskolealder.
5.2. Planer og møtevirksomhet
5.2.1. Planer
 Virksomhetsplan: Kulturskolens personale lager virksomhetsplan for 4 år av gangen.
 Årsplan for personalet: Personalet følger vedtatt årsplan. Denne oppdateres underveis og henges
på Leantavla
 Forslag til Nasjonale fagplaner foreligger og det vurderes om det skal lages lokale læreplaner på
bakgrunn av disse.
 Undervisningsplaner: Lærerne utarbeider sin egen undervisningsplan som deles ut til alle elever og
foresatte. Det vurderes om det er nødvendig å opprettholde undervisningsplan når/hvis det skal
lages lokale læreplaner i tråd med de nasjonale fagplaner.
 Prosjektbaserte planer: Alle prosjekter skal ha planer for gjennomføring. Denne henges opp på
egen prosjekttavle, sendes ut på mail og gjennomgås på møter ved behov.
 Kulturskolen følger skoleruta.
5.2.2 Møtevirksomhet
 Leanmøter hver mandag kl 12.00
 Personalmøter annen hver uke etter Leanmøtet
 Planleggingsdager tre ganger i året.
 Gruppemøter ved behov.
 Kulturskolerektor har møter annen hver uke med kultursjefen og lederne i kulturavdelingen.
5.3. Informasjonsrutiner
 Kulturskolen bruker administrasjonssystemet Speedadmin. Her blir informasjon sendt ut på SMS
og e-post.
 Lærer og administrasjon deler ut eller henger opp informasjon på oppslagstavla.
 Ved oppstart får alle elever informasjon på epost med bl.a. regelverk, kontaktinformasjon og lenker
til viktig informasjon.
 Foresatte skriver under på at de har lest og forstått regelverket og leverer dette til lærer som
leverer dette til inspektør.
 Det blir sendt ut informasjonsskriv til alle foresatte ca. 2–4 ganger i året via Speedadmmin.
 Det gjennomføres foreldremøte hver høst.
 Alle foresatte får tilbud om foreldresamtale i løpet av året.
 Elever og foresatte er alltid velkommen til å ta opp saker direkte med lærere eller administrasjon.
5.4. Praktiske rutiner
 Lærer har ansvar for å justere og oppdatere sin egen timeplan, samt kontakte nye elever i samsvar
med skolens inntaksrutiner. Timeplanen blir godkjent av administrasjonen.
 Oppmøtelister:
Lærere registrerer tilstedeværelse hos elever via Speedadmin.
 Fravær:
Allerede ved første fravær som ikke er varslet på forhånd skal lærer kontakte hjemmet. Ved
korpselevers fravær, skal både hjem og korps kontaktes.
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Timeplan:
Lærer legger timeplanen i samråd med administrasjonen. Hvis en elev ønsker å bytte tidspunkt,
må hjemmet ordne dette selv i samråd med kulturskolen.
Oppmøte for lærer:
Lærer skal møte minst 15 minutter før undervisningen begynner.
Ved individuelle timer: Lærer skal lage elevlogg etter hver time og oppdatere repertoarliste.
Låsing:
Lærer har ansvar for at undervisningsrommet er forsvarlig lukket og låst. Den som forlater huset
sist, skal dobbeltsjekke at alt lys og elektrisk utstyr er slått av, husets dører og vinduer er lukket og
låst.
Rydding:
Undervisningsrom og fellesrom skal være ryddet før man går for dagen. Lærere har ansvar for sine
elevers rot og sjekke at alt er i orden i alle aktuelle rom før de forlater huset.
Personalets private bruk av kulturskolen:
Privat undervisning og annen bruk av kulturskolen skal avklares med inspektør. Betaling av leie vil
bli tatt opp til vurdering.
Andre leietakere vil bli vurdert ut fra egne retningslinjer.
Posthyller og kopimaskin brukes av ansatte. Privat bruk av kopimaskin avklares med rektor for
eventuell regning.
HMS:
Gjennomgang av brannrutiner og førstehjelpsutstyr ved skoleårets start. Alle lærere plikter å sette
seg inn i skolens rutiner. Egne skriv deles ut til alle.
Vaktmester:
Kontaktes på telefon eller mail ved behov.

5.5. Lokaliteter
Kulturskolen flyttet inn i Fyrverkeriet Kulturskole desember 2014
5.6. Utstyr
Kulturskolens rom har utstyr tilpasset aktiviteten i rommet.
 Utstyr som tas ut av rom settes alltid på plass så
snart som mulig av låntager. Se merkelapp hvor
det hører hjemme.
 Innkjøp av utstyr avklares med rektor.
 Nytt utstyr merkes.
 Utlån og utleie avklares med inspektør.
Lager i kjeller;
 Kostymer, rekvisitter og scenografielementer eies dels av
kulturskolen og dels av Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater.
 Billedkunst har en egen reol.
 Musikkutstyr som ikke brukes daglig er lagret i eget rom.

6. Undervisning og pedagogisk plattform
Undervisningen er et tilbud til innbyggerne i Vestre Toten kommune. Andre kan søke og få plass hvis
skolen har ledig kapasitet. Ettersom de fleste disipliner har ventelister, er det imidlertid sjelden vi tar inn
elever fra andre kommuner.
Undervisningen foregår på dag- og kveldstid i kulturskolens lokaler på Raufoss, på skoler i kommunen eller
i de lokaler kulturskolen bestemmer.
6.1. Fag-/undervisningsområder
 band
 bass
 billedkunst
 gitar
 messingblåseinstrumenter
 småtrølltræff/musikk fra livets begynnelse (musikkgrupper for foreldre og barn i alderen 0-12 mnd)
 piano
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sang
slagverk
teater
treblåseinstrumenter
billedkunst for voksne utenfor arbeid
billedkunst for voksne med spesielle behov
musikk for voksne med spesielle behov

Tjenester selges til følgende:
 Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater
 Korps (Reinsvoll, Bøverbru/Eina, Raufoss)
 Voksenopplæringen
6.2. Organisering av opplæringen
Kulturskolen arbeider med å lage lokale læreplaner. Disse utarbeides på bakgrunn av de nasjonale
fagplanene. I tråd med dette vil opplæringen organiseres i tre program: Grunnprogram, Kjerneprogram og
Fordypningsprogram. Kulturskolen arbeider med å implementere programmene i undervisningen.
6.3. Samarbeidsarenaer
Kulturskolen samarbeider med Den Kulturelle Skolesekken, andre kulturskoler i regionen, lokale kunstnere
og kulturarbeidere, frivillige organisasjoner, kommunale instanser som biblioteket, ungdomsklubben,
voksenopplæringen, helsestasjonen, skole, barnehage, omsorg m.fl.
6.4. Undervisningsform/-metode
 Undervisning individuelt og i grupper.
 Undervisningsplaner lages av lærer, gjennomgås med eleven og sendes foresatte.
 Gruppeaktiviteter/samspill:
I løpet av året skal det gjennomføres gruppeaktiviteter. Dette for at elever som har individuell
opplæring skal få samspilltrening, samt kunne opparbeide seg et faglig og sosialt miljø. Alle elever
bør ha vært med på gruppeaktiviteter i løpet av skoleåret.
 Opptredener:
- Det arrangeres ca 5 elevforestillinger/konserter i løpet av året; Høstspillopp, Julespillopp,
Vinterforestilling, Vårspillopp og Sommerspillopp.
- Det arrangeres større og mindre konserter og forestillinger i Salongen, i butikker, på
institusjoner osv
- Alle lærere planlegger og gjennomfører minst ett oppdrag utenfor skolen i løpet av året.
- Kulturskolen bestreber seg på å ha elever/grupper som skal kunne stille opp på oppdrag.
 Kulturskolen gjennomfører ofte prosjekter utenom ordinær undervisning. Dette gjøres i noen tilfeller
med økonomisk støtte fra andre organisasjoner som Norsk Kulturskoleråd, Fylket,
Utdanningsdirektoratet etc.
 Elever som fullfører kurs/er elev ved skolen i mer enn ett år får diplom.
 Evaluering:
Underveisevaluering av elevens innsats og utvikling. Evaluering gis foreldre/foresatte etter avtale.
6.5. Pedagogisk plattform
Med bakgrunn i Fyrverkeriet kulturskoles visjon og verdigrunnlag, jmf. punkt 3, ønsker skolen å vektlegge
følgende:






Kvalitativ kunstfaglig kompetanse: Kulturskolen skal utvikle og ivareta kunstfaglig kompetanse
gjennom å tilby høy kvalitet på undervisning. Opplæringen gjøres gjennom lek, gode
kunstopplevelser og faglige utfordringer der det brukes ulike metoder og innfallsvinkler. Læreren
fungerer som veileder og forbilde gjennom en tilpasset og variert undervisning med vekt på en
praktisk og utøvende virksomhet.
Uttrykksglede: Kulturskolen ønsker å gi elevene tro på egen verdi, ideer og drømmer, samt
kunnskap og mot til å uttrykke seg gjennom ulike kunstfag. Det legges stor vekt på å inspirere
elevene til deltagelse på spilloppkafeer, forestillinger, konserter, arrangementer og
samarbeidsprosjekter.
Nysgjerrighet: Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene.
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Samarbeid: Kulturskolen ønsker at elevene skal kunne uttrykke seg kunstnerisk både alene og i
samspill med andre. Det legges vekt på å formidle holdninger og tanker som er preget av åpenhet
og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
Tradisjon: Kulturskolen ønsker å gi elevene opplevelser og kunnskap i tilknytning til kunst- og
kulturtradisjoner på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

6.6. Kompetanse og etterutdanning
 Kulturskolen bestreber seg på å ha personale med pedagogisk og faglig bakgrunn og utdannelse.
 Følgende etterutdanning er aktuelt: Pedagogiske kurs, prosjektarbeid, oppfriskning og
videreutvikling av utøverferdigheter.
 Hvert år reiser kollegiet på fagdager. Her blir man kurset og har møter med andre
kulturskolelærere i fylket.
6.7. Reglement
Alle elever får tilsendt reglementet to ganger i året.
1. De som blir tatt opp som elever har plass inntil skriftlig oppsigelse finner sted. Om ønskelig kan elever
få en prøvetime. Etter andre time er man automatisk elev og må binde seg for minst et halvt år. Ønsker
en elev å avbryte undervisningen midt i semesteret, kan vedkommende etter søknad innvilges
permisjon for resten av semesteret.
2. Oppsigelse må skje skriftlig per brev eller e-post.
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for vårsemester før 1. desember
for høstsemester før 1. juni

3. Elevavgift
 Betales forskuddsvis for et halvt år om gangen. Faktura blir sendt. Den refunderes ikke med
mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen.
 Dersom kommunal foreldrebetaling uteblir, kan eleven bli oppsagt.
4. Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdommer eller annen tvingende
grunn til fravær skal det gis beskjed om til elevenes lærer på forhånd på sms eller telefon. Elever kan
ikke få forsømte timer tilbake.
5. Dersom noe av skolens utstyr blir påført skade, rapporteres dette straks til skolen kontor. Dersom
skaden skyldes skjødesløs behandling, må elevene selv betale reparasjonen.
6. Dersom eleven uten varsel uteblir fra undervisningen mer enn to ganger, og kulturskolen ved gjentatte
forsøk ikke får tak i foresatte, vil eleven bli oppsagt. Ved manglende interesse for skolearbeidet eller av
disiplinære grunner kan kulturskolen, etter tilråding fra rektor, kan kulturskolen utelukke elever fra
undervisningen.
Andre retningslinjer:
 Dersom kulturskolen må avlyse vesentlige deler av undervisningen, vil dette bli erstattet på et
senere tidspunkt.
 Foresatte til barn med spesielle behov/sykdommer o.a. henstilles til å kontakte lærer og/eller
rektor. Dette for å gjøre læresituasjonen optimal for alle parter.
 Elever ved skolen vil av og til kunne bli tatt bilde av for bruk i media. Noen ganger tar vi også
lydopptak. Hvis noen ønsker å reservere seg mot dette ber vi om at rektor eller inspektør får
beskjed.
 Vi ber foresatte og elever følge med på kulturskolens hjemmeside. Der vil oppdatert informasjon
ligge.
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7. Historikk
Vestre Toten Kulturskole ble opprettet i 1999 da rektor, korpskonsulent og pianopedagog ble ansatt 1. mai
1999. Ole Korsen ledet forprosjektet skoleåret 1998/99.
De fem første årene var kulturskolen lokalisert i loftetasjen på Sagatunet, Raufoss, hvor det var kontor og
et undervisningsrom. Mye av undervisningen var desentralisert, men noe av undervisningen foregikk på
Sagatunet. Ettersom lokalene var for små ble jobbet kontinuerlig for å finne bedre løsninger.
I 2004 fikk kulturskolen nye lokaler på Haugen hvor kommunen leide lokaler av Fellesforbundet.
Våren 2014 flyttet vi ut fra Haugen. Høsten 2014 lånte vi lokaler på Raufoss barneskole i påvente av at de
nye lokalene skulle bli ferdige.
Januar 2015 flyttet kulturskolen inn i nye lokaler i Nysethvegen 5B. Dette er flotte nyoppussede lokaler som
er tilpasset vårt bruk. I tillegg foregår noe undervisning, konserter og forestillinger i Fyrverkeriet kulturhuset.
Ved oppstart i 1999 hadde skolen 79 elever fordelt på 2,9 årsverk.
Skoleåret 2015/2016 har vi ca 300 elever fordelt på 5,84 årsverk.
I gjennom årenes løp har det vært en del utskifting av personalet av årsaker som små stillinger og
vanskelige arbeidsforhold. I dag ser vi at dette har bedret seg grunnet svært gode fysiske arbeidsforhold.
Skolen har alltid hatt et bredt tilbud. I dag har vi musikk, teater og billedkunst.
Rockegarasjen på Haugen ble opprettet i 2009, men ble nedlagt i forbindelse med flytting i 2014. Det er
planer om å få til et tilsvarende øveverksted for ungdommer i samarbeide med ungdomsklubben
inneværende skoleår.
I tillegg til ordinære konserter og forestillinger har kulturskolen hatt en rekke prosjekter med støtte fra
eksterne; Lunder i ødemarken i samarbeid med DKS lokalt, Musikalenes verden fra 2005-2013, 10årsjubileumsforestillinger, UR, XperimenTELT, Talentutvikling m.m..

8. Utvikling og utfordringer
8.1. Kulturskolens venner
Kulturskolen arbeider for at det etableres en interesseorganisasjon for foreldre, foresatte og andre som har
interesse av å bidra til kulturskolens utvikling, spre informasjon om skolen og medvirke i kulturpolitiske
saker som angår Kulturskolen i VestreToten.
Kulturskolens venner kan;








være en ressurs for kulturskolen ved å planlegge og gjennomføre tiltak og arrangementer som kan
bidra til økt trivsel, trygghet og læring ved skolen. KV kan bidra til å videreutvikle skolens
undervisningstilbud og sosiale miljø. Konkrete tiltak kan være sosiale tiltak for elevene, bistand ved
tilstelninger, støttespillere/pådrivere i kulturpolitiske saker m.m.
samarbeide med kulturskolens administrasjon, frivillige og profesjonelle aktører i kulturlivet,
politikerne i Vestre Toten, m.fl.
organiseres ved at det blir opprettet foreldregrupper i tilknytning til de ulike tilbudene på
kulturskolen: musikk (individuell opplæring), dans, kunstskole, spilloppsprell. Alle foreldre/foresatte
er i utgangspunktet medlem av foreldregruppa. Foreldregruppene kan velge en foreldrekontakt på
foreldremøte. Teater og korps har allerede egne styrer, men kan selvsagt få tilbud om å delta.
etablere styre som kan bestå av foreldrekontakt fra hver foreldregruppe.
organisere sin økonomi ved hjelp av frivillige bidrag fra foreldre, foresatte og andre som har
interesse av å bidra til kulturskolens utvikling, søke om midler hos næringsliv/ diverse instanser til
spesielle arrangementer/tiltak m.m.

Inneværende år har sangelevene en egen ansvarlig foreldregruppe. Disse forvalter sin egen økonomi og
har per i dag penger til spesielle aktiviteter.
8.2. Ventelister
Fyrverkeriet Kulturskole har 153 elever på venteliste. Ventelistene er hovedsakelig på fag som gitar, sang,
slagverk og piano. Kulturskolen gjør det som er mulig for at flest mulig skal få elevplass, men uten flere
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stillinger er det få ting kulturskolen kan gjøre. De som vet om tilbudet setter gjerne sine barn opp på
venteliste fra fødselen av.
8.3. Nye fag og samarbeidsarenaer
Kulturskolen ønsker å utvikle seg på flere områder som bl.a.:
 Barn og unge med spesielle behov.
 Spesielle tilbud for barn med innvandrerbakgrunn.
 Fag som film og litteratur bør også inn på timeplanen.
8.4. Økonomien
Kulturskolen har økonomiske utfordringer. Dette henger sammen med stadig nedskjæringer og økte
driftsutgifter.
Det arbeides med sparetiltak på flere områder.

Nina Nedberg
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