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Innstilling: 

Med hensyn til den nye Rammeplanen rulleres 17 retningslinjer for Lebesby kommunens 

kulturskoler. Som punkt 9 i Retningslinjer skal formuleres: 

 

9. Lebesby kommunens kulturskoler jobber med implementering av rammeplan for kulturskoler. 

I implementeringen av rammeplanen for kulturskolen skal Lebesby kommunens kulturskoler 

benytte sin rett til å gjøre lokale tilpasninger i egne fagplaner. 

 

 
Vedlegg: 

Rammeplanen finnes på http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen. Alle 

kulturskolelærere er kjent med rammeplanen. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapet vedtok den 25.09.2017 som  saksnr PS 85/17  retningslinjer for Lebesby 

kommunens kulturskoler. Disse skal rulleres og utvides med hensyn til den nye Rammeplanen 

som skal politisk vedtas for å ha mulighet å søke Norsk kulturskoleråd om veiledning i arbeid 

med rammeplanen.  Som punkt 9 i Retningslinjer skal formuleres: 

 

9. Lebesby kommunens kulturskoler jobber med implementering av rammeplan for kulturskoler. 

I implementeringen av rammeplanen for kulturskolen skal Lebesby kommunens kulturskoler 

benytte sin rett til å gjøre lokale tilpasninger i egne fagplaner. 

 

Lebesby kommunens kulturskoler i Kjøllefjord og Lebesby har utviklet fra musikkskole til 

kulturskole med tilbud i regelmessig eller workshopbasert undervisning i ulike fag som teater, 

dans, billedkunst, skapende skriving og musikk. Kulturskolerådet var på befaring i Kjøllefjord 

og gitt uttrykk for å kunne støtte videre utvikling av kulturskolene med hjelp av 

veilederkorpset. Kulturskolerektor ønsker å søke om veiledning for å øke kvaliteten iht. 

Rammeplanen. Veiledning portefølje 2 starter 16. januar 2019. Utlysningen for portefølje 2 

kommer 15. juni. Et av kravene for å få plass er at Rammeplanen er politisk vedtatt. Dette 

oppnås med inkludering av rammeplanen i retningslinjer. 

 

 

 

 

Vurdering: 

http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen
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Med hensyn til den nye Rammeplanen rulleres 17 retningslinjer for Lebesby kommunens 

kulturskoler. Som punkt 9 i Retningslinjer skal formuleres: 

 

9. Lebesby kommunens kulturskoler jobber med implementering av rammeplan for kulturskoler. 

I implementeringen av rammeplanen for kulturskolen skal Lebesby kommunens kulturskoler 

benytte sin rett til å gjøre lokale tilpasninger i egne fagplaner. 

 

 

 

 


