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Ringerike kulturskole 30 år



Kulturskoleutvikling i Ringerike kommune

Kulturskolen og samfunnet er i endring. Vi har i dag en kulturskole med mye 1 til 1 undervisning, rekrutteringen har vært noe varierende 
de siste årene. Det er behov for å tenke litt nytt innenfor de rammene vi har.

Ringerike kommune er en del av Norsk kulturråds kulturskoleutvikling. I grunnlagsdokumentet for dette arbeidet er det en forventning om:

• prøve ut nye løsninger og tiltak 

• evaluere løsninger, tiltak og måloppnåelse 

• teste ut og institusjonalisere ny praksis 

• Det igangsettes et arbeid for å kartlegge behov, i samspill med skolen, og frivilligheten på Tyristrand for å etablere en pilot, en filial av
kulturskolen på Tyristrand. Et utvidet desentralisert tilbud.

Målet er:

• En desentralisert kulturskole som er åpen og inkluderende, en åpen og sosial møteplass. En levende kulturskole et samlingspunkt i 
lokalsamfunnet som bygger oppunder tettstedsutvikling i distriktene , og bidrar til mindre kjøring. Gi kultur der folk bor og lever sine 
liv. Fast ukentlig tilbud( forutsigbart tilbud).

• Der det er fokus på samspill, bredde og gruppetilbud. Etter kartlagt behov.

• Utvikling av en pilot på Tyristrand i samarbeid med lokale krefter og ressurspersoner.



Fremdrift

1.Kartleggingsfase 

• Informasjon til ansatte om bestillingen

• Dialog med skolen og andre interessenter på Tyristrand, kartlegge 
om dette høres interessant ut og om de vil være med i et 
samarbeid.

• Avklare lokaler 

• 2.Behovskartlegging

• Behovskartlegging blant elever og foresatte, hva slags tilbud er 
det behov for. Undersøkelse ute hos elevene nå.



3. Kartlegging av ressurser

• Kartlegge ressurser og utvikle tilbud i henhold til behov hos 
elevene og foresatte.

4. Markedsføring og påmelding

• Markedsføring av tilbudet, mai/juni

• Påmelding før ferien

5. Rigge tilbudet.

• Klar til skolestart i august.



Kultur for alle



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


