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Jeg viser til en flott orientering i møte i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 04.11.2020 om
kulturskolesatelitt-prosjektet.
Vi ser at bruken av kulturskoletilbudet går ned jo lenger unna lokasjonen barna bor, og
transportbelastningen øker naturligvis også i takt med avstand. Denne utfordringen er problematisk ut
fra hensyn som berører både oppvekst, miljø og kultur.
Kulturskolesatelittene har gitt nærhet til et kulturskoletilbud til mange barn i Drammen som bor langt
unna det sentrale tilbudet på Union scene, og eliminerer de nevnte utfordringene.
Prosjektet er meget vellykket opp mot forventningene og målene som ble satt opprinnelig. Flere
kulturskolesatelitter kan være det riktige virkemidlet dersom man ønsker å gi et kulturskoletilbud lokalt i
alle kommunedeler. Samtidig finnes det kanskje også flere måter å gjøre det på, både som et tilbud
integrert i AKS og som et ordinært tilbud utenfor grunnskolens rammer.
Kan rådmannen redegjøre for og komme med anbefalinger på ulike muligheter for å oppnå et
kulturskoletilbud lokalt i alle kommunedeler, med et skissert kostnadsbilde på de ulike alternativene
som skisseres i svaret?
Det bes om at svaret inkluderer kulturskolesatelitt/kulturskole i AKS blant mulighetene som belyses.
Svar
Kulturskoletilbudet er en del av harmoniseringsoversikten som er utarbeidet på programområdet P09
kultur, idrett og frivillighet. I tråd med dette er det rådmannens oppfatning at området bør være
gjenstand for prioritering i det kommende arbeidsverkstedet i hovedutvalget før det igangsettes arbeid
med utredning av disse problemstillingene. Det å redegjøre for, samt komme med anbefalinger om ulike
muligheter for å oppnå et kulturskoletilbud lokalt i alle kommunedeler er et større utredningsarbeid
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For øvrig kan det opplyses følgende:
Kulturskolen har pr. i dag undervisningstilbud på flere steder i kommunen:
Hovedbaser:
 Folkets hus, Krokstadelva
 Union Scene
 Knutepunkt Svelvik
KulturskoleSatellitter:
 Brandengen skole
 Konnerud skole
El. Sistema prosjekt -integrert i grunnskolens undervisning (alle elever på et helt klassetrinn får
undervisning i fiolin og cello to ganger i uken i store grupper på dagtid av lærere som er ansatt av
Kulturskolen).
· Steinberg skole
Visuell kunst i Svelvik:
· Svelvik Ungdomsskole
Undervisning på blåseinstrumenter ute på skoler opp imot samarbeidende skolekorps (noen lærere er
ute og underviser en halv dag, eller en hel dag på skoler):
·
·
·
·
·
·
·

Konnerud skole
Mjøndalen skole
Steinberg skole
Øren skole
Åsen skole
Åskollen skole
Åssiden skole

Kostnaden pr. KulturskoleSatellitt etter den modellen som vi har i dag, er ca. kr. 1,25 mill. pr år (netto).
Da er det tilbud for alle barna på den aktuelle skole i AKS (aktivitetsskolen) i tillegg er det ordinært
gruppebasert betalt tilbud innenfor musikk, teater, visuell kunst og dans på ettermiddag/kveld.
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