
Kulturskolesatellitt
Konnerud og Brandengen



Historikk
• Pilotprosjekt fra høsten 2019

• Samarbeid mellom 
programområdene 01 skole og 
09 kultur, idrett og frivillighet.

• Gi et kulturskoletilbud nærmere 
barn og unges bosted, samt å 
få ned ventelister ved 
kulturskolens hovedlokasjoner. 

• Gjøre kulturskolen tilgjengelig 
for flere, og tiltak i retning 
visjonen



Organisering
• Team på fire lærere på hver skole

• Faglærere i kunst, musikk, dans, teater

• To  fulle dager på hvert sted

• Undervisning i AKS og ordinære kulturskoletilbud

• Tolærersystem

• Gruppeundervisning med 12 – 20 elever



Juridisk grunnlag

• Opplæringsloven §13-6. 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.

• Barnekonvensjonen artikkel 31: «Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å 
delta i kunst og kulturliv.»



Forankring i lærerplanen

• Overordnet del 

• Tverrfaglighet

• Variasjon i fag og undervisning

• Menneskeverd

• Skaperglede

• Engasjement

• Utforskertrang



Barn og unges interesser

• Kulturskole i sitt nærmiljø

• Sosialemosjonell kompetanse

• Trygt med fritidsaktivitet på sin 
egen skole

• Beriker nærmiljøet

• Skaper aktivitet og sunne interesser



Samarbeid med skolen

• Kompetanse i estetiske fag som skolen 
mer eller mindre mangler selv.

• Kulturskolens pedagoger kan brukes til 
skolens egne arrangementer

• Samarbeid om utstyr

• Oppgradering og tilpasning av rom

• Vi gjør hverandre gode



Økonomi

• Budsjett 2021 
KulturskoleSatellittene: ca 2.5 mill

• 50% av undervisningstiden skjer 
innenfor AKS og 50% av 
undervisningstiden skjer innenfor 
ordinær kulturskole.

• Tilbud for 400 elever ukentlig –
potensiale for langt flere

• Midlertidig finansiering via 
kulturplanmidler fra tidligere 
Drammen kommune.
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Oppsummert -
foreløpig evaluering

• Ved oppstart var ikke prosjektperiode 
definert i tid

• Finansiert ved hjelp av ekstramidler 
tilført i forbindelse med 
kulturplanarbeid i tidligere Drammen

• Modellen trenger noe mer tid




