
Saksfremlegg

Arkivsak: 09/281
Sakstittel: KULTURSKOLETILBUD I KJØLLEFJORD OG LEBESBY 

Rådmannens innstilling:

1. Formannskapet tar orienteringen om kulturskoletilbudet pr nå og forslagene til 
framtidige tilbud til orientering. 

2. For å opprettholde dagens tilbud ut året bevilges kr 45.000,- til Kjøllefjord skole.
3. For å utvide tilbudet fra 2010 bes administrasjonen innarbeidet totale lønnsutgifter 

tilsvarende 150 % lærestilling.
4. For å frigjøre lærerressursmidler ved kulturskolen i Kjøllefjord omgjøres dagens faste 

kulturskolelærerstilling fra 75 til 50 %. 
5. Arrangementteknikerstillingen økes med 25 %.

: &&& Sett inn innstillingen over &&&
Saksutredning:

Faktaopplysning:
Formannskapet vedtok 23.mars 2009 om at:

1. Bredden i kulturskoletilbudet utredes
2. Eksisterende læreressurser vurderes i forhold til fagbredden
3. At et konkret forslag til innhold, koordinering og stillingsressurser 

i kulturskoletilbudene legges fram for formannskapet.

Mandag 11. mai var rektorene ved Kjøllefjord skole, Lebesby oppvekstsenter,
 oppvekstsjefen og kulturlederen i møte for å utarbeide forslag til framdrift.

Lebesby kulturskole er i dag delt i to.
Kommunestyret har vedtatt å legge kulturskolerektorstillingen til de to rektorene ved 
Kjøllefjord skole og ved Lebesby oppvekstsenter. Det er dermed blitt to kulturskolerektorer 
og reelt to kulturskoler i kommunen. Tidligere var kulturskolerektorstillingen tillagt 
kulturlederen

Nåværende tilbud:
Kjøllefjord: Gitar/bass/slagverk (lærer i fast 75 % -stilling) ·31 elever.

Piano/saksofon 2 engasjementstillinger· ·14 elever
Lebesby: Keyboard/gitar (20 % -stilling som ”kjøpes) 

       fra oppvektsentret der) 8 elever ·

I dag gis tilbudene i hovedsak gitt som individuell undervisning, med 2 elever pr skoletime.

.
Det er avsatte lønnsmidlene til de to faste ansatte, mens lønn til lærere i engasjement er små.



Ved skolen i Kjøllefjord er det ikke midler til å forsette tilbudene med disse to engasjerte 
lærerne fra høsten.

En lærer i 100 % -stilling vil kunne gi individuell undervisning for ca 40 elever.

Vurdering:
Ved å gi flere tilbud om undervisning i grupper, vil elevtallet kunne økes.

Tidligere ble lønnsmidlene til engasjement i større grad brukt til kortseminar, ofte som 
spleiselag med andre, ved besøk at gjestende artister. 

Utvidelse av kulturskolenes tilbud.
Begge kulturskolene ønsker å utvide sine tilbud, eksempelvis innen:
Dans/teater/maling/filmredigering. Lokalt finnes det lærerkrefter som kan dekke disse 
områdene, men lønnsmidlene til dette er for små.

Aldergruppe:
Tidligere har kulturskolen hatt tilbud fra førskolealder og uten aldersgrens oppover.
Ved begge skolene ønskes det at aldersgruppen fra 5.klasse til 18. år prioriteres. 

Faste stillinger/engasjement:
Kulturskolen har i dag fast ansatt i 75 % -stilling. Vedkommende er i tillegg ansatt som 
arrangementstekniker i 15 % -stilling ved kulturkontoret. Da kulturskolen og kulturkontoret 
hadde samme ledelse, ble han benyttet vekselvis i begge stillingene, uten tanke på 75/15.
Reelt utgjør arbeidet med arrangement mer enn 15 % -stilling, noe som medfører at han i dag 
arbeider mer enn hans totale 90 % - stillingen tilsier.

Arrangementsstillingsandelen bør økes og organiseres under utvikling.
Arrangementstillingen er pr dato fortsatt lagt inn under kulturlederen, og selv om den ikke er 
tatt med i den nye organisasjonsplanen, finner kulturlederen det naturlig at denne legges inn i 
utviklingsavdelingen, med den nye kulturkonsulenten som nærmeste overordnede.
Det må også vurderes om stillingen bør økes i prosent.
Etter kulturlederens vurdering bør den økes til 50 % - stilling. Kulturskolelærerstillingen hans
kan da reduseres tilsvarende, noe som vil gi kulturskolene flere lønnsmidler til å ansette 
lærere i engasjement.

Behovet for lønnsmidler totalt for begge skolene framover
For 2010 er det behov for til sammen lønnsmidler tilsvarende 150 % lærerstiling, dvs. ca til 
ca 750.000 for begge skolene.

For å kunne drifte skolene høsthalvåret 2009 vil det være behov for ca kr 45.000,- ekstra.

Koordinering av kulturskolene.
Da kulturskolerektorstillingene er tillagt de to rektorene ved Kjøllefjord skole og ved 
Lebesby oppvekstsenter er det naturlig at opplæringssjefen koordinerer kulturskolene.
Dette vil kunne medføre at kulturskolenes tilbud samordnes.
 
…
Rådmann
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Kulturleder


