
Kulturskolen i Ås

1970-2014

Et nasjonalt fyrtårn - et eksempel 

for kulturskolene i Norge

Kvalitet og faglig bredde



Mangfoldige oppgaver

Aktivitet

Opplæring

Fordypning

Kompetanse- og ressurssenter

Tradisjonsbærer

Nyskapende utvikling



Undervisningstilbudet

35 lærere med topp kompetanse

Ca 1.000 elevplasser innenfor :

Musikk

Dans

Teater

Visuelle kunstformer

Kurs og prosjekter

28,5% av barn og unge i kulturskolen



Kulturskolen som ressurssenter for 

skole og kultur

• Skolene og SFO - store og små prosjekter, 
valgfag i ungdomsskolen, kombinerte stillinger

• Fritidskulturlivet i Ås – Tett samarbeid med 
korps, kor, orkestre, teater

• Ås internasjonale kultursenter - samarbeid 
bl.a med asylmottak, VO og frivillige 
organisasjoner. Utpekt som nasjonalt eksempel.

• Utviklingsprosjekter – i Ås, og initiativ til felles 
prosjekter/tiltak for Follo-kommunene

• Den kulturelle skolesekken



DKS-modellen i Ås

• Kulturskolen ansvarlig for en lokal DKS-modell 

som i stor grad er aktivitetsbasert; opplevelse, 

formidling og læring med profesjonelle aktører.

• 13 års erfaring

• Kommunale midler i tillegg

• Team på 6 utøvere/pedagoger ansatt – Bilde, 

film, teater/dans og musikk.

• Hver onsdag 6-7 uker per grunnskole i Ås. 

Ambulerer, slik at alle skolene får tilbudet i løpet 

av to år. Alle barn i Ås deltar.



• Veiledning av lærere

• Suppleres med andre profesjonelle 

formidlingstilbud fra –

– DKS Akershus

– Rikskonsertene

– Prosjektfinansierte formidlingstiltak, f.eks

• Sparebankstiftelsen DNB (tiltak «Dextra musica» og «Dextra

artes»)

• Barnas verdensdag, internasjonal festdag, Fargespill

• Follo-piloten (kulturskolene i Follo og Norges 

musikkhøgskole)



• Skolene setter av nok tid

• Svært positivt for skolene - gode 

tilbakemeldinger. 

• Organisatorisk mer utfordrende i 

ungdomsskolene enn i barneskolene.

• DKS-samarbeidet er også grunnlag for 

etablering av en rekke andre samarbeidstiltak 

mellom grunnskole og kulturskole.

• Prioriteres på tross av trange budsjetter

• 100%-kommune?



Kreativt partnerskap

• Samarbeid med Creativity, Culture & Education

(CCE) fra England

• Pilotprosjekt med kulturskolen som ansvarlig for 

gjennomføring og leverandør av kompetanse

• I Ås: Samarbeid med PPS med mål om å bedre 

tilpasset opplæring i skolen som motvekt til 

stadig mer spesialundervisning

• 6 kulturskolelærere kurset som kreative 

veiledere (agenter). Prosjektleder i kulturskolen.

• Skolene tar utgangspunkt i en utfordring de har



• Rådgiveren definerer prosjektet sammen med 

skolen

• Profesjonelle utøvere gjennomfører prosjektet 

• Kartlegging og måling av resultat

• Gjennomført i over 4.000 skoler i England

• Nå verdensomspennende virksomhet

• Til nå fra Kulturskolen i Ås: 10 prosjekter i Ås, 2 i 

Nesodden og 1 i Ski.

• Overveldende positive tilbakemeldinger fra 

skolene

• Interesse for samarbeid fra Oslo og Østfold

• Eventuelt koordinere metoden med DKS



Ås internasjonale kultursenter

• Fokus på Ås som internasjonalt samfunn

• Mange ulike tiltak og prosjekter

• Samarbeidet med skolene og barnehagene er et 

viktig grunnlag for å nå frem til alle barn som en 

del av deres hverdag.

• Prosjekter integrert i skolehverdagen, 

fellesprosjekter med kulturskolen, forestillinger 

etc

• Egne tiltak for mottaksklassene



Samarbeidspartnere:

• Kulturskolen

• Skolene

• Barnehager

• Asylmottaket

• Voksenopplæringen

• NAV

• Kulturhuset

• Biblioteket

• Ungdomshusene

• Frivillige organisasjoner

• NMBU - Universitetet



Follo-piloten

• Samarbeidsprosjekt mellom 6 Follo-kommuner 

og Norges musikkhøgskole. Initiert og drevet fra 

Ås.

• Også samarbeid med VGS

• Felles ansvar for elevenes helhetlige utvikling

• 9 satsningsområder inkludert fagplanutvikling og 

samarbeid med grunnskolene

• Nasjonal pilot mht hvordan kulturskoler og en 

kunstfaglig høgskole i en region kan fungere 

som en helhet med eleven i sentrum.



Nordby kulturarena

• Samarbeidsprosjekt i et distrikt i Ås kommune

• Styrke aktivitetsarenaen og identiteten i 

lokalsamfunnet

• Utnyttelse av ressurser til beste for barn, unge 

og nærmiljø

• Aktører: Barneskole, ungdomsskole, kulturskole, 

ungdomshus og frivillige organisasjoner.

• Samarbeid om arenaer, utstyr, lærerkrefter, 

prosjekter og arrangementer




