
 



Lokalt samarbeid om kultur 

Anne Bamford: 

«Etter min rundreise i Norge er jeg 

overveldet over den fantastiske kulturelle 

rikdommen som finnes over hele landet i 

grunnskole, kulturskole og fritidskultur. 

Men…… 



….. jeg er også svært overrasket over 

hvor dårlig koordineringen er mellom de 

ulike tilbudene for de samme barna. Det 

henger jo ikke sammen.» 



Svaret på denne utfordringen  

kan være: 
 

 

Et veldrevet 
kulturforum 





Kulturforumets oppgave 

• Legge til rette for kulturaktivitet for barn og unge 

i nærmiljøet. 

• Aktivisering og tilrettelegging av lokale 

kulturarenaer. 

• Koordinering og samarbeid – praktisk, faglig og 

økonomisk. 

 

 



Muligheter 

• Samle ressurspersoner som sammen kan 
utløse et potensiale som ikke er benyttet. 

• Være en bro over både synlige og usynlige 
kløfter og hindringer. 

• Koordinere og imøtekomme behov for en 
arena, lokaler, utstyr, aktivitet og 
undervisning/veiledning. 

• Bidra til at barn og unge som har en 
kulturaktivitet får tilgang til tilskuddsmidler 
som er beregnet på dem, og være 
behjelpelige med at midlene kan gi best mulig 
effekt. 

 

 



Utfordringer 

• Nybrottsarbeid er tungt. Sørg for at du ikke 

står alene. 

• En av de vanligste grunnene til at et 

kulturforum «dør ut» eller sovner er at den 

personen som kan det slutter - uten at 

kunnskap, gnist og entusiasme videreføres. 

 

 



Suksesskriterier 
• Involver de unge aktivt i styringsgruppen. 

• En av personene i styringsgruppen bør komme 

fra en av de offentlige institusjonene som er 

nærmest den aktuelle arenaen. For eksempel 

skolen eller kulturskolen. Dette for å kunne 

skape kontinuitet, og for å sikre i størst mulig 

grad at den nødvendige kunnskapen om 

kulturforumets virksomhet ivaretas. 

• Ta godt hånd om ildsjelene – ikke la dem brenne 

seg ut. I lengden må det være flere som kan og 

vil. 





Kulturfora i Ås’ kulturliv 

• Kulturforum grunnskole 

• Kulturforum kulturskole 

• Kulturforum kulturarena:  

– Ungdomshus 

– Kirke 

– Asylmottak? 

• Kommunalt kulturforum 

 





Kulturskolen som ressurssenter 

for skole og kultur i Ås 
1. Kompetansesenter – Faglig og praktisk 

kulturkompetanse til nytte for hele kommunen 

2. Skolene, barnehager og SFO – DKS, store og 
små prosjekter, valgfag ungdomsskolen, 
kombinerte stillinger, Kreativt partnerskap 

3. Fritidskulturlivet – Tett samarbeid med korps, 
kor, orkestre, teater, UKM 

4. Internasjonalt kultursenter - samarbeid bl.a 
med asylmottak, VO, NAV og frivillige 
organisasjoner.  

5. Utviklingsprosjekter – i kommunen, og 
initiativ til felles prosjekter/tiltak i regionen 





Noen tanker om kulturforum i 

relasjon til ulike mulige 

samarbeidsparter:  



• Skole 

• SFO 

• FAU 

• Barnehager 

• Kulturskole 

• Kirke/moské/synagoge e.l. 

• Sykehjem 

• Institusjoner 

 

 



• Asylmottak 

• Fritidsklubb 

• Kulturforum for kulturlivet i kommunen 

• Bibliotek 

• Samfunnshus 

• Kulturhus 

 





Motto for dagen: 

Aktivisér ditt nærmiljø – 

Etabler et kulturforum. 




