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INNLEDNING 

Målet med denne årsmeldingen er å gi 

kommunestyret som kulturskoleeier og andre et 

tydelig bilde av de aktiviteter og det arbeid som i dag 

foregår i kulturskolen i Lierne.  

Lierne kulturskole eies og drives av Lierne kommune. 

Skolens administrasjon er underlagt oppvekst- og 

kultursjefen. 

Kulturskolens visjoner og mål er nedfelt i vedtektene 

for Lierne kulturskole, vedtatt i kommunestyremøte 

07.09.98 (sak 26/98), endret 10. februar 2004 (sak 

07/04), 7. mai 2013 (k-styre sak 13/469), 3. februar 

2015 (formannskap sak 14/15), 7. april 2016 (k-styret 

sak 23/16) og har følgende innehold: 

2. FORMÅL 

2.1 Å utvikle barns og ungdoms musikalske og 

formskapende evner og fremme elevens forståelse 

og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse 

som allmenne menneskelige og kunstneriske 

uttrykksformer. 

2.2 Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter 

den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en 

meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som 

fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel. 

2.3 Å være en ressurs for skoleverket og øvrige 

kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå 

forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet. 

Fra skolens side kan man også legge til de erfaringer 

skolens lærere har med barn, ungdom og 

kulturopplæring, slik den for mange har blitt et 

grunnlag for glede, trivsel, en livsverdi og i et voksent 

liv, til kulturaktiviteter som enten hobby eller en 

profesjon. 

Rektor har som mål at skape en blomstrende 

kulturskole for alle, med et bredt utvalg av tilbud, 

høy kvalitet på undervisning, gode arenaer 

(muligheter) for elevenes vekst og blomstring, et 

godt arbeidsmiljø for de ansatte, et godt læringsmiljø 

for elevene og det med en god kommunikasjon i alle 

ledd. 

Kulturskolens undervisnings år har fulgt det øvrige 

skoleverk. Det vil si ordinært 38 leksjoner (uker) i 

skoleåret. Dette har gjennom ulike tilpasninger blitt 

vurdert som 36 ukers ren undervisning med tillegg av 

to uker avsatt til fellesprosjekter, samspill, 

forberedelse til lokale skoleproduksjoner og enkelt 

vise opptredener. Innenfor formingskunst og hiphop 

har det blitt kortere bolker med lengre 

undervisningstid for å oppnå best utnyttelse av 

undervisningstiden. 

Lierne kulturskole sidestiller visuell 

kunst/formingskunst med musikk og dans som 

kunstuttrykk. Formingskunst og dans har den samme 

betydningen for utvikling, skapende evner og 

opplevelse av mestring som musikk kan ha. 

 

 

 

 

Det gode vertskap i 

kulturskolen! 

• Det gode vertskap – 

          begynner med oss sjøl! 

• Glad og positiv i alle møter 

            med mennesker! 

• Respekter hverandre! 

• Se, lytt og bekreft eleven! 

• Mulighetsfokusert! 

• Avslutt timer med positive tilbakemeldinger! 

• God kommunikasjon i alle ledd! 

• En kopp kaffe! 

• Sosialt samvær
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RAMMER OG PEDAGOGIK 

Hovedmål for opplæringa ved Lierne kulturskole  

(Formulering fra IOP, elevens individuelle læringsplan) 

Å utvikle elevens musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, 

formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer. 

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og 

stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel. 

Skolen skal gjennom uttrykksfag utvikle de skapende evnene i mennesket. Barn og unge får oppleve å 

uttrykke musikk, visuell kunst, dans/bevegelse og drama/teater. 

 

• Utvikle kvalitet i kulturskolen jmf, målsetting 

• Fokus på det gode vertskap i kulturskolen! 

• Videreføring av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode.  

• Skape gode læringsmiljøer. 

• Skape et godt arbeidsmiljø. 

• Fokus på muligheter, engasjement og motivasjon hos både elever og lærere. 

• Legge til rette for samspill og medvirkning. 

 

Kulturskolens styringsdokument som legges til grund for virksomheten er: 

• Norsk Kulturskoleråd rammeplan «Mangfold og fordypning». 

• Lokal rammeplan «En kulturskole for alle». 

• Lokale fagplaner i sang og musikk, visuell kunst og dans. 

• Serviceerklæring for Lierne kulturskole. 

• Arbeidstidsavtaler med lærere i kulturskolen. 

• Stillingsinstruks for lærere i kulturskolen. 

• Arbeidsbeskrivelse for lærere. 

 

KULTURSKOLENS TILBUD OG UNDERVISNING: 

Kulturskolen etterstreber å kunne gi et bredt utvalg av tilbud. Grunnet kulturskolens budsjett har vi i år videreført 

det å tilby flere gruppeaktiviteter i dette skoleåret, som et tiltak for å redusere kostnader for kulturskolens 

drift. Da gruppetilbud med flere elever er billigere undervisning enn enkelt undervisning.  

Lierne kulturskole har i skoleåret gitt tilbud til elever fra 1. – 10. klassetrinn. Elevene er undervist individuelt eller i 

små grupper på 2 elever, noe som kulturskolens ledelse etterstrebet for å senke lønnskostnader. 

Vurderingsgrunnlaget for sammensetning av grupper har vært elevens ferdighetsnivå eller valg av tilbud som 

passer sammen i gruppe eller som gruppetilbud.  

 I tillegg til individuell undervisning med 1 – 2 elever har kulturskolen hatt følgende grupper aktive:  

• Musikk-moro (begge skoler) 

• Kulturkarusell (Sørli skole) 

• Joy & Jam (begge skoler) 

• Kunstkarusell og dansecrew som et felles tilbud på Stortangen 

 

 

UNDERVISNINGSSTEDER: 
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Sørli skole;   musikkrommet, musikkbingen, skytterhallen, tresløyden. 

Stortangen skole;  musikkrommet, Lierne voksenopplæring.  

 

UNDERVISNINGSTID: 

38 uker (inkl. 2 uker med opptreden/avslutning) 

Ind. Opplæring musikk og sang   1 elev 22,5 min /uke 

   2 elever 30 min / uke 

   3 elever 45 min / uke 

Joy & Jam  60 min / uke 

Kunstkarusell Sørli  2x 60 min annenhver uke 

Kunstkarusell/Dansecrew Nordli   2 x 60 min annenhver uke 

Musikkmoro    45 min / uke 

 

Kulturskolen etterstreber å legge undervisningen utenom skoletid. Men grunnet store begrensinger i forhold til 

lærerressurser er vi fortsatt nødt til å gi en del undervisning i skoletiden.  

For å redusere belastning på den samme skoletimen hver uke for den enkelte elev prøves det å rullere tidskjema 

for elever med undervisning i skoletiden. Et skjema som forandres etter ca 5 uker. Dette krever mer innsats av 

lærer som må hente inn eleven til timene ettersom de fort glemmer bort timen, men i samarbeid med skolene har 

vi sendt ut timeplanen så lærere kan hjelpe til å følge med på hvem som har time når. Vi etterstreber et godt 

samarbeid med skolenes personal. Mange elever ønsker undervisning etter skolen grunnet at skolearbeidet 

prioriteres, men noen ønsker undervisning i skoletid grunnet behov av skoleskyssen. 

Musikkmoro gis i skoletiden utenom undervisningstid.  De øvrige gruppetilbudene ligger utenom skoletid.  

 

PEDAGOGISKT PLANARBEID OG DOKUMENTASJON: 

 

Kulturskolen bruker en Individuell opplæringsplan (IOP), til hver enkelt elev, denne fylles i av læreren sammen 

med eleven ved oppstart av kulturskoleåret.  

Hensikten er å synliggjøre opplæringens mål, metodikk, avklare forventninger til skolens målsetting og lærernes 

arbeid, og tilfredsstille foreldrenes informasjonsbehov. Dette er et godt verktøy for både eleven selv og læreren til 

å få innsikt i elevens motivasjon til undervisning og elevens ønsker. 

Det er tidligere gitt ut en skriftlig halvårsvurdering. For i større grad kunne vise opp elevenes kompetanse vises det 

mer til vårkonserten og så skal det fra neste skoleår settes opp intimkonserter/minikonserter/miniutstillinger rundt 

juletid.  

KULTURSKOLENS VEDTEKTER 

Kulturskolen har egne vedtekter, sist revidert i utvalg for folk og livskvalitet, sak 9/18).  
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ELEVGRUNNLAG 
Elevantall i kommunens kulturskole 2019-2020. Status våren 2020. 

Sørli skole 

 

Antall elever:  
Individuell musikkundervisning:   16 (19) 
Individuell sangundervisning:         0 (1) 
Kunstkarusell:                                    6 
Musikkmoro                                       6 (7) 
Joy & Jam                                            6 
Sum:                                                   34 
Antall jenter: 17 
Antall gutter: 17 
 

Stortangen skole 

 

Antall elever:  
Individuell musikkundervisning:     9 (10)  
Individuell sangundervisning:         5 (6) 
Musikkmoro:                                     7 
Joy & Jam:                                          5 
Kulturkarusell/dansecrew:              5 
Sum:                                                  31 
Antall jenter: 24 
Antall gutter: 7                      
 
Totalt antall elever: Sum: 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Våren 
2020 

Våren 
2019 

Våren 
2018 

Våren 
2017 

Antall elever i kulturskolen  65 64 78 81 
Totalt elevgrunnlag 1. - 10. trinn 145 157 149 161 
Av reelt elevgrunnlag 1. – 10. trinn 
 

44,8 % i 
2019-2020 

40,7 % i 
2018-2019 

52,3 % i 
2017-2018 

50,93 % i 
2016-2017 

 

 

Elevgrunnlag   Høsten 2019     Våren 2020 
Gitar 6 4 
Bass 0 0 
Ukulele 1 1 
Piano/keyboard 17 15 
Slagverk 5 5 
Sang 7 5 
Joy & Jam 11 11 
Kunstkarusell/dansecrew 5 5 
Kunstkarusell 6 6 
Musikkmoro 14 13 

               72                       65 
 



                     Årsmelding for Lierne kulturskole, skoleåret 2019-2020. 
 

 

 

Samlet stillingsstørrelser:            Høsten 2019          Våren 2020  

Samlet lærerressurser     87,99 %     77,10 %  

Rektor administrasjon     25,00 %     25,00 %  

Lierne kulturskole, samlet   112,99 %  102,10 %  

ØKONOMI – FORELDREBETALINGEN 

Foreldrebetaling vedtatt av kommunestyret 28.11.2018, sak 91/19.  

Instrument/sang (Individuell og i små grupper - 3 pers.):   2990 (2900) kr / år 

Gruppetilbud: Kulturkarusell, Dansecrew, Kunstkarusell, Rockeverksted, 

Joy/Jam, Sing & Smile, Mix & Remix:    2268 (2200) kr / år 

Musikkmoro:         1547 (1500) kr / år 

Moderasjon gis for alle tilbud 

1. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 eller flere barn i 

kulturskolen. 

2. For en elevs tilbud nr 2, 3 … med 50 % så lenge skolen ikke har venteliste. 

Det gis også muligheter for andre reduksjoner av satser: 

a. Gratis gruppetilbud eller 50 % for individuelle tilbud, for de som har en 

husholdningsinntekt på under 533.500, der makspris på foreldrebetalingen er 6 % av 

skattepliktig person og kapitalinntekt i husholdningen. Søsken kan velge hver sin 

løsning. 

b. Ett års gratis kulturskole til nyankomne flyktninger, ett tilbud per barn. 

Full pris betales på dyreste tilbud. Moderasjon i pkt. 3 etter søknad og dokumentasjon fra foresatte.  

Faktura betales kvartalsvis med forfall: for høsten: 20. nov. 20. jan. og for våren: 20. april. 20. juli. 

 

Moderasjoner i 2019-20: 

Søskenmoderasjon og moderasjon på flere tilbud: 

Elev 1 betaler, tilbud 1 - betaler 100 %:   52 elever 

Elev 1, tilbud 2 -  betaler 50 %:      1 elev 

Søsken 2, tilbud 1 -  betaler 70 %:  12 elever 

Søsken 2, tilbud 2 – betaler 50 %:    0 elever 

Ingen flyktningbarn har vært i målgruppe for gratis kulturskole i dette skoleåret. 

 

PERSONALARBEID: 

FAGLIG OPPDATERING: 

Oppdatering og tilhørighet i fagmessige miljøer er grunnleggende for den enkelte lærers faglige utvikling og som 

stimulans i arbeidet med nye metoder og mål. Det regionale kulturskolerådet gir jevnlig tilbud om kortere kurser, 

etterutdanning, dialogmøter og tema-samlinger for ansatte i kulturskoler i Nord-Trøndelag. Også i Lierne vurderer 
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kulturskolen fortløpende oppdaterings- og opplæringsbehov for sine lærere. Et problem er avstand til tilbudene og 

at lærerne har annet arbeid i kurs- eller konferansetid. Begrenset økonomi er også en faktor som påvirker 

mulighetene. Rektor har oppfordret lærere att komme med ønsker ved behov. Ingen lærere har ønsket eller hatt 

noen faglige oppdateringer i dette skoleåret. 

 

PERSONALMØTER:  

I skoleåret 2019-2020 har administrasjonen hatt 2 personalmøter i året, i august og januar. På personalmøtet i 

august deltok Friskgården og bidro faglig rundt tema arbeidsmiljø og nærværsarbeid.  

SOSIALT FORUM: 

Det finnes et behov for sosialt samvær i kulturskolens team. Målsetningen er at lærerne blir mere kjente med 

hverandre, på kryss av forskjellige fag, arbeidssted og arbeidstider, skape trivsel og gemenskap i kulturskolen, åpne 

opp for mulige samarbeider og gode idéer. Dette har grunnet tidsmangel ikke blitt prioritert i dette skoleåret. 

Rektor arbeider videre med å tilrettelegge for trivsel og sosialt samvær i kommende skoleår. 

 
ØVRIG ARBEID:  
 

BRUKERUNDERSØKELSE: 

FAU (Foreldreutvalget i Lierne kulturskole) har vedtatt at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i april 

måned annen hvert år. Brukerundersøkelse ble gjennomført i mars 2019, og ble derfor ikke gjennomført dette 

skoleåret. 

 
FORELDREKONTAKT: 
Lierne kulturskole starter skoleåret med et foreldremøte i hver skolekrets, der presenteres årets lærere og tilbud. 
Det blir gjennomgått elevens mappe som inneholder; pedagogisk dokumentasjon med individuell opplæringsplan 
og halvårsvurderinger, forventninger til elever og foresatte, læreres instrukser, informasjon om undervisning, 
kontaktliste og vedtekter. Det informeres om kulturskolens planer og aktiviteter. Lierne kulturskole etterstreber 
god kommunikasjon i alle ledd, her har alle og enhver et ansvar for at dette fungerer. 
 

FAU – FORELDREUTVALG: 

Lierne kulturskole har siden skoleåret 2014-15 hatt et foreldreutvalg på plass. 
I Lierne kulturskoles vedtekter står følgende: 
3.2 Kulturskolen har et kulturskole- / foreldreutvalg sammensatt av to representanter fra hver skolekrets 
oppnevnt administrativt, og et medlem oppnevnt av formannskapet på 4 år. Oppvekst og kulturetaten stiller med 
sekretær. Utvalget har en rådgivende funksjon, er høringsinstans og et kontaktledd overfor foreldregruppene i 
kulturskolesaker. Utvalget er også praktisk tilrettelegger ved skolens arrangementer. 

 

I skoleåret 2019-2020 har FAU hatt følgende medlemmer: 

Nina Fossland(leder), Jan Håkan Aspnes, Reidar Bolling Rødli og Victoria Westberg.  

Politisk representant: Rita Tangen, med Ellinor Bergli som vara  

FAU har hatt 3 møter under skoleåret. Et møte ble gjennomført digitalt i koronaperioden.  

 

BESØK I KULTURSKOLENS VIRKSOMHET: 

Rektor har besøkt kulturskolens gruppeaktiviteter i løpet av november og desember. Hensikten med disse besøk 
var:  

• Å gi elevene et ansikt på rektor.  

• En god måte for rektor og se hvordan de ulike aktivitetene fungerer i praksis.  
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• Korte ned avstand mellom ledelse og praktisk arbeid i undervisning.  

• Se og bekrefte lærernes arbeid og elevenes innsats.  

Ledelsen fikk gode tilbakemeldinger fra flere lærere som satte pris på disse besøk og de kom uttalelser/ønsker om 
at flere på både leder- og politisk nivå burde prioritere slike besøk.  

Elevene og særskilt de unge elevene satte stort pris på besøkene og gleden var stor då rektor lekte og moret seg og 
«dummet» seg ut i sine seriøse forsøk på bl.a. hiphopdans. De gode tilbakemeldingene fra lærerne på dette 
motiverer til fortsatt prioritering av besøk av gruppetilbudene i løpet av kommende skoleår. 

REGIONAL KONTAKT: 
Kulturskoledagene arrangeres av Norsk Kulturskoleråd. Årets kulturskoledager ble ikke prioritert av rektor og 

lærere dette år. Innholdet i dagene virket ikke hensiktsmessige i forhold til tid og pengebruk. 

 

Norsk kulturskoleråd arbeider med pedagogisk idéskaping, ordinær planlegging og utvikling av plandokumenter og 

andre styringsredskaper i for drift av den kommunale kulturskolen. De arbeider med kulturskoledrift, økonomi, 

personalforvaltning og temaer som berører kulturskolens plass i samfunnet som er viktige for rektor å få kjennskap 

til. Dette er viktige forum for å knytte kontakter i kulturskolemiljøer. Norsk kulturskoleråd har i det siste arbeidet 

med å få rammeplanen «Mangfold og fordypning» for kulturskolene politisk vedtatt i kommunene.  

 

Rektor har siste skoleårene deltatt på noen møter med de andre kulturskolerektorene fra Høylandet, Namsskogan, 

Røyrvik, Grong og Snåsa. Vi har til sammen utvekslet erfaringer, kunnskaper og arbeidsmetoder og arbeidet for et 

felles grunnlag for lokale rammeplaner som er basert på Kulturskolerådets rammeplan, og arbeidet mot en 

implementering og et politisk vedtak av Norsk kulturskoleråds rammeplan «Mangfold og fordypning» og den lokale 

rammeplanen for sin kommune. I Lierne kommune ble lokal rammeplan samt lokale fagplaner behandlet politisk i 

utvalg for folk og livskvalitet i sak 21/19.  

 

ÅPNE KULTURSKOLEKVELDER: 

Disse kvelder ble i år valgt bort. Det var planlagt å gjennomføre noen slike kvelder våren 2020, men grunnet 

stengte skoler i koronaperioden var denne typen arrangementer uaktuelle.  

 
INSTRUMENTER OG UTSTYR: 
Rektor og lærere arbeider stadig med oppfølging, merking, lagerføring, reparasjon og vedlikehold av kulturskolens 
instrumenter og utstyr. 
Rektor mener det er en viktig motivasjonsfaktor for lærerne å gi et godt tilbud av undervisning om de har 
instrumenter og utstyr som fungerer greit. Det er også viktig inspirasjon for elevene når de får bruke godt og 
oppdatert utstyr i undervisningen. 
Kulturskolen har under skoleåret bidratt til innkjøp av musikkutstyr på begge skoler som kan brukes både til 
kulturskolen samt til skolenes aktiviteter ved f. eks musikkspill.   

 
 
SOSIALE MEDIER: 
Lierne kulturskole er nå på sosiale medier, følg oss gjerne: 
Facebook:  Liernekulturskole 
Instagram: liernekulturskole 

 
UKM – Ung Kultur Møtes: 
Rektor og kulturskolen samarbeider med kulturetaten med å tilrettelegge, forberede og gjennomføre UKM 
Lokalmønstring.  
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De siste årene har dette blitt gjennomført i samarbeid mellom Røyrvik og Lierne, og enkelte år også sammen med 
Namsskogan. I 2020 ble det valgt å arrangere UKM som et eget lokalt arrangement, da deltakelsen på 
samarbeidsarrangementene begynte å bli veldig omfattende.  
 
Det lokale arrangementet ble gjennomført 1. februar på Nordli samfunnshus med 24 deltakere. Det var 8 
sceneinnslag, en film samt kunstutstilling med bidrag fra 12 unge kunstnere.  
 
Av bidragene fra Lierne ble 14 deltakere tatt ut for å delta på den planlagte fylkesmønstringen den 24.-26. april i 
Namsos: 
3 elever med kunstverk, 3 elever med et filmbidrag, 8 elever på scene (3 innslag).   
 
Grunnet koronasituasjonen som oppsto i mars ble dessverre både den regionale festivalen samt landsfestivalen 
avlyst i 2020 
 

 
 
Alle deltakere med diplom fra lokalt UKM-arrangement 1. februar 

 
 
ENTREPRENØRSKAP - I FORHOLD TIL OMSTILLINGSPROGRAMMET: 
Lierne kulturskole bidrar godt i arbeidet med å styrke elever i entreprenørskap.  
I samarbeid med skolene i musikkspill, kulturskolens avslutninger, i UKM og i andre arrangementer får elevene stå 
frem i utstilling, i sal og på scene.  
Disse situasjoner styrker: - elevens mot, - det å tørre stå frem for den jeg er, - det jeg kan, - det jeg kan produsere, - 
det jeg står for. Det å ha mot til å stå på sine egne bein og velge å stå frem for det de tror på som barn og ungdom 
er med og skaper et godt grunnlag med gode erfaringer og egenskaper for enhver blivende entreprenør i 
fremtiden. 
 

 
FOLKEHELSE: 
Dette er et av Lierne kommunes satsingsområder i gjeldende kommuneplan. Lierne kulturskole bidrar til folkehelse 
gjennom ulike områder, både til fysisk og psykisk helse. Innenfor fysisk aktivitet så gir kulturskolen tilbud om 
danseaktiviteter på begge skoler. 
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Lierne kulturskole bidrar også i stor grad for den psykiske helsen. Kulturskolens tilbud, aktiviteter og undervisning 
bidrar til trivsel, glede, mestringsfølelse og vekst og resultater, som bidrar til et godt psykisk velvære. 
Vi har fokus på elevens medvirkning og er opptatt av at alle elever skal bli sett, hørt og bekreftet.  
Barn og ungdommer skal oppleve å mestre det fag de får opplæring i, føle glede og gjennom det få tro på seg selv.  
Vi er bevisst på å gi barna konstruktive tilbakemeldinger, være mulighetsfokusert og vi har som mål og gi positive 
tilbakemeldinger etter hver endt undervisningstime. 
Mestring og gode tilbakemeldinger er med på å styrke barnets selvtillit, og det er med på å forme bildet av 
hvordan barna ser på seg selv.  Alle elever er unike individer, og det krever at vi må møte både det enkelte barnet 
og foreldrene på ulike måter.  

 
INTEGRERING AV FLYKTNINGER 
Det er få deltakere fra flyktningfamilier i kulturskolen. 2019-2020 så startet skoleåret med tre deltakere, men en 
elev sluttet i løpet av skoleåret.  

 
Kulturskole år 2019-20 – særlige forhold og aktiviteter 

 
KORONASITUASJONEN 
Kulturskolen ble direkte berørt av at Norge stengte ned mange virksomheter fra den 12. mars i vår. All virksomhet 
ble stengt ned, og de første ukene ble det derfor ikke gjennomført noen tilbud i kulturskolen. Etter et par ukers 
stenging startet det opp med individuelle tilbud ved hjelp av Teams, slik at lærer gjennomførte 
kulturskoleundervisning over nettet med elevene som satt hjemme. Gruppetilbud var ikke mulig å gjennomføre.  
 
Det ble ikke avklart tydelig nok fra sentrale myndigheter hvilken status kulturskolen hadde i perioden med 
gjenåpning. I en periode ble kulturskolen sammenlignet med offentlige arrangementer, mens det etter hvert ble 
utarbeidet smittevernveiledere fra sidelinjen. Det ble fra flere kommuner meldt fra om til Fylkesmannens 
oppvekstavdeling om en avklaring rundt kulturskolen. 
 
Kulturskolerådet utarbeidet smittevernveiledere, og kulturskolen i Lierne ble åpnet opp med bakgrunn i lokale 
planer fra den veilederen. Etter at skolene startet opp etter påske, ble det utarbeidet egne rutiner for oppstart av 
kulturskoleaktiviteter, slik at kulturskolen åpnet opp for fullt i stort sett samtidig som at alle elever var tilbake på 
skolen i uke 20. Tilbudene ut våren ble tilpasset ut fra smittevernregler. Tilbud om dansing ble f. eks gjennomført 
med fokus på å holde en meters avstand. Instrumentopplæring ble gjennomført med ekstra fokus på renhold og 
hygiene.     
 
Med så sein åpning var det lite tid igjen av skoleåret, så den siste tiden ble i hovedsak brukt til å forberede seg til 
vårshow/avslutning.  

 
KULTURSKOLEN I NÆRMILJØET 
Elevene oppfordres til å delta ved arrangementer i skole- / klasseregi ved hvert skolesenter og i større 
musikkoppsetninger ved skolene. De oppfordres til å ha mot til å stille opp å vise seg frem i sal og på scene og i 
utstillinger når mulighetene finnes. Skoleåret 2019-2020 har det vært liten aktivitet utenom kulturskolens egne 
aktiviteter.  
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UKM Lokalmønstring i Lierne februar 2020 

Se eget avsnitt om UKM 

Avslutninger/Vårshow 

Kulturskolen har gjennomført vårshow som en 

avslutning av kulturskoleåret også dette skoleåret 

både i Nordli og Sørli, hvor mesteparten av elevene 

fikk vise frem sine ferdigheter.  

I år ble det gjennomført en annerledes avslutning, da 

smittevernkravene hadde en begrensning på inntil 50 

personer på offentlige arrangementer. 

Arrangementene ble derfor på hvert sted delt inn i to 

mindre konserter, hvor deltakere og publikummere 

ble invitert til forskjellig tidspunkt. Det ble også satt et 

tak på antall publikummere per elev. Det ble derfor en 

annerledes, men likevel veldig flott, avslutning på et 

spesielt kulturskoleår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFORDRINGER OG FRAMTIDSVISJON FOR LIERNE KULTURSKOLE 

I en liten kommune som geografisk er avskjerma grunnet lange avstand vil det alltid være en utfordring å finne 
lærerressurser i ulike fag og i små stillinger. Det er også en stor utfordring at elevgrunnlaget som kan delta på 
kulturskolens tilbud minker for hvert år. Det vil derfor fortløpende være en utfordring å kunne tilby et bredt og 
mangfoldig tilbud grunnet lærerressurser og elevgrunnlag. 
 
En annen utfordring er å få riktig balanse mellom ledelsesressurs opp mot den aktiviteten som skal foregå. Det er 
mange formelle oppgaver som skal utføres som krever tid, og det er vanskelig å få jobbe nok med kontinuerlig 
utvikling av kulturskolen. Ledelsesressursen ble i forrige årsmelding beskrevet mer i detalj, og det ble i 
behandlingen av årsmeldingen bestilt at vurdering av ledelsesressurs kulle bringes inn i budsjettprosessen. Det ble 
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i budsjettprosessen ikke gjort noen endringer av ledelsesressursen i kulturskolen. For å kunne videreføre en 
kulturskole med fortsatt stort fokus på utvikling så vil det være viktig å se mer på bruken og omfanget av 
ledelsesressurs.  
 
Det er jobbet veldig bra med å starte opp ulike spennende gruppetilbud, men flere av dem blir aldri realisert 
ettersom det ikke er nok deltakere for å starte opp dem.  
 
Koronasituasjonen preget den siste delen av årets kulturskole sterkt. I perioden med korona ble tilbudsbrosjyre og 
prosess med opptak til kommende skoleår lagt ut. Dessverre så ser det ut til at elevtallet går kraftig ned inn mot 
nytt skoleår, både på gruppetilbud og individuelle tilbud.  

 
Det er viktig å ha fokus på en positiv framtidsvisjon til tross for minkende elevtall. For kulturskolen så vil det til 
enhver tid være et mål å kunne tilby et bredt spekter av kulturtilbud sett i forhold til det elevgrunnlaget vi til 
enhver tid har til rådighet. Kulturskolen gir et viktig bidrag til et variert kulturtilbud i en liten kommune, hvor det er 
begrenset med andre kulturtilbud utover det som foregår innenfor organisert idrett. 
 

PRIORITERINGER KULTURSKOLEÅRET 2020-2021 
 

• Det viktigste arbeidet på starten av nytt kulturskoleår vil være å få rekruttert tilbake tidligere elever eller 
rekruttere inn nye elever inn i kulturskolen.  

• Kulturskolen ønsker å bygge videre på bruken av digitale verktøy, særlig i forhold til samhandling mellom 
kulturskolens ansatte, elever og foresatte.  

• Gjennomføre ordinær undervisning med et variert og interessant kulturskoletilbud for kommunens 
skolelever. Fortsette driften med å beholde og videreutvikle kulturskolens arena for de unge. 

• Satse på fagdager og årsmøte i Norsk kulturskoleråd. 

• Samarbeide med kulturetaten i forbindelse med UKM. Motivere lærere, elever og foresatte å se på 

mulighetene UKM er for ungdommene. 

• Samarbeide med andre lokale aktører for kulturelle innslag av kulturskolens elever. 

OPPSUMMERING: 

Lierne kulturskole har blitt presentert av Norsk kulturskoleråd som eksempel på et godt arbeid med inkluderende 

arbeid. Dokument og arbeidsmetoder har blitt etterspurt av nabokommunenes kulturskoler. 

Ut fra tilbakemeldinger, brukerundersøkelser og egne vurderinger mener vi at Lierne kulturskole gir et mangfoldig 

tilbud med god kvalitet. Alle som har søkt har fått plass. Samtidig så står vi ved et veiskille hvor elevtallet er i en 

nedadgående trend, særlig etter koronaperioden som vi var gjennom i vår.   

Lierne kulturskoles team er en positive og kreative som alle bidrar med sitt beste for å skape et godt læringsmiljø 

for elevene med god kvalitet på undervisningen. Det arbeides stadig med å skape et godt miljø for alle parter og en 

god kommunikasjon i kulturskolen.  

 

/ Patrik Lundgren, oppvekst- og kultursjef 


