
 

Fra Steinkjer kommunes nettside om kultur 
  
Link til nettsiden: https://www.steinkjer.kommune.no/kulturskole-2018.479750.no.html 
 
Her står det bl.a. om: 

Hva er kulturskolen? 
Steinkjer kulturskole er et lovfestet kommunalt tilbud og tilbyr opplæring i dans, 
musikk, teater og kunst. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige 
profesjonelle kulturlivet og skolene i kommunen. 
 
Målsetting for skolen 
Lov om kulturskole sier: ”Kommunen skal aleine eller i samarbeid med andre 
kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til 
skoleverket og kulturlivet elles.” 
 
Kulturskolen skal gjennom uttrykksfag utvikle de skapende evnene i mennesket. 
Dette skal skje gjennom at barn, unge og etterhvert alle aldersgrupper får oppleve og 
uttrykke musikk, visuell kunst, dans/bevegelse og drama/teater. 
 
Kulturskolen ønsker å bygge opp kompetanse som eit kulturpedagogisk senter med 
støtte- og veiledningsfunksjonar både til skoleverk og kulturliv. Kulturskolen legg opp 
til at elevene får trening i å opptre eller vise sine skapende uttrykk på andre måtar 
gjennom deltakelse både i skolens regi og ved ulike oppdrag. 
 
Retningslinjer og planer 
Visjon: Steinkjer kulturskole er en arena for kulturell glede, utfoldelse og mestring. 
 
Steinkjer kommunale kulturskoles retningslinjer og dokumenter for virksomheten 
finner du her: 

• Serviceerklæring 2021 

• Pedagogisk plattform 

• Utviklingsplan kulturskole 2019-2022 

• Ordensreglement (for kulturskoleelever) 

• Beredskapsplan smittevern covid 
 
Kulturskolen som ressurssenter 
Her får du info om det kulturskolen kan tilby: 
 
 

Kulturskoletilbudet i kommunen 
 
Tilbud Steinkjer: 
Her finner du oversikt og info om de tilbud du kan delta på i kulturskolens avdeling i Steinkjer 
sentrum og de omkringliggende skolekretsene. 
 

Dans 
Vi har undervisningstilbud i alle dansesjangre: Klassisk ballett/Tåspiss, Hip Hop, 
Jazzdans, Samtidsdans og barnedans. Vi har også Dans etter skoletid ved flere 
skoler. 
 
Musikk 

https://www.steinkjer.kommune.no/kulturskole-2018.479750.no.html


Vi har et stort undervisningstilbud i musikk! Her kan man lære å spille piano, fiolin, 
alle blåseinstrumenter (feks trompet og saksofon), trekkspill - og alle 
bandinstrumenter: gitar, bassgitar, slagverk. Vi har også sangundervisning! 
 
Visuell kunst 
Elevene på visuell kunst lærer å uttrykke seg gjennom en rekke ulike materialer, og 
har jevnlige kunstutstillinger. 
 
Teater 
Våre teaterelever setter opp både små og større forestillinger gjennom året. 
 
Sirkus 
Sirkustilbudet vårt er unikt! Her lærer elevene balanse, akrobatikk og klovnerier! 
 
Tilbud 0-6 år 
Her finner du oversikt over tilbudene for barn under skolealder. 

• Barnedans 

• Kreativ dans 

• Minifiolin 4-5 år 

• Musikk fra livets begynnelse, baby sang 0-1 år 
 

 
Tilbud Malm/Follafoss: 
Her finner du oversikt og info om de tilbud du kan delta på i kulturskolens avdeling i Malm og 
Follafoss. 
 

Musikk 
I vår avdeling Malm/Follafoss har vi OGSÅ et stort undervisningstilbud innen musikk: 
Sang, piano, fiolin, trekkspill, gitar og bandinstrumenter. 
 
Dans 
Vi har flere dansetilbud - du finner dem her 

 
 
  



 
 

Meld. St. 18 (2020–2021) 

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og 

unge 

https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f4

7cef629/nn-no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf 
Til innhaldsliste 

Kulturdepartementet 

1 Innleiing og samandrag 

Forstørr bilete  

Figur 1.1 

1.1 Innleiing 

Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og 

ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. 

Dette gjer vi fordi vi meiner at barn og unge skal ha eit kunst- og kulturtilbod av 

høg kvalitet. Dei skal få oppleve kunst og kultur som er laga for dei, som 

involverer dei og som dei kan ta del i. Dei skal få tilgang til dei arenaene dei treng 

for å utvikle skaperglede, engasjement og utforskartrong. Både i kultur- og 

fritidslivet, i barnehagen og skolen. 

Hausten 2018 la regjeringa fram kulturmeldinga Meld. St. 8 (2018–

2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida. I kulturmeldinga skisserte 

regjeringa i kva retning kulturpolitikken skulle gå. Samtidig varsla regjeringa at 

https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nn-no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nn-no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/?ch=1#jsIdLongdocNavInner
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/id545/


det ville komme eigne stortingsmeldingar og strategidokument på delområde av 

kulturpolitikken. Denne barne- og ungdomskulturmeldinga er ei av desse varsla 

meldingane. Stortinget har i tillegg i eit oppmodingsvedtak bede regjeringa om ei 

melding om kulturskolen.1 Kulturskolen får derfor ein sentral plass i denne 

meldinga. 

Samfunnet vårt har vore stilt overfor harde prøvelsar etter at koronapandemien 

blei stadfesta våren 2020. Pandemien, som vi framleis ikkje har sett enden på, vil 

truleg prege barne- og ungdomskulturfeltet i mange år framover. Dei som lever 

av å produsere eller formidle kunst og kultur, har vore særleg ramma. 

Smitteverntiltaka, nedstenginga og den sosiale distanseringa har gjort at vi får 

færre impulsar og mindre av det samværet som er med på å gi livet meining. 

Sjølv om regjeringa har hatt som mål å skjerme barn og unge mest mogleg i 

denne tida, har pandemien påverka livet til barn og unge på ein dramatisk måte. 

Barnehagane og skolene har vore stengde, og dei ulike smitteverntiltaka har 

forandra kvardagen til barna og elevane. Mange barn og unge har òg gått glipp 

av kultur- og fritidstilbod i ein periode av livet som dei aldri får tilbake. Alt dette 

gjer det særleg viktig for oss å vurdere korleis vi skal innrette og utforme 

offentlege verkemiddel på barne- og ungdomskulturfeltet. 

Kunst- og kulturuttrykk er ytringar. I Grunnlova står det at myndigheitene har eit 

ansvar for å leggje forholda til rette for ytrings- og informasjonsfridom og eit 

velfungerande offentleg rom. Ein viktig del av dette ansvaret er å sikre at det går 

an å halde på med kunst- og kulturaktivitet, at føresetnadene er der. 

Barnehagen, skolen, skolefritidsordninga (SFO) og kulturskolen har ei stor og 

viktig rolle i danninga og utdanninga for barn og unge. At barn og unge har rett 

til ytrings- og informasjonsfridom, kulturell deltaking og utdanning, er dessutan 

nedfelt i internasjonale konvensjonar som Noreg er bunde av. 

Desse rettane og forpliktingane markerer at kultur er noko meir enn 

underhaldning, fritidssyslar og tidsfordriv: Kultur er livskvalitet og menneskeleg 

vekst. Kultur er danning og utdanning. Kultur er tilhøyrsel og identitet. Kultur er å 

forstå oss sjølve og verda rundt oss. Kultur er moglegheita til å delta, til å bli 

inkludert, til å ytre seg, til å undre seg, ha det moro, til å stille spørsmål og til å 

utfalde seg estetisk og kreativt. Kultur er moglegheita til å kritisere, debattere og 

utvikle samfunnet i ein ny og betre retning. Med andre ord taler vi om 

grunnleggjande demokratiske verdiar. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/?ch=1#fn1


Derfor er målet med denne meldinga å leggje til rette for at alle norske barn og 

unge – uavhengig av bustad, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk 

bakgrunn – får tilgang til eit breitt og mangfaldig kulturliv og får moglegheita til 

sjølve å delta, skape, lære og meistre. Dette betyr at alle barn og unge, frå dei er i 

småbarnsalderen, til dei er ferdige med vidaregåande opplæring, må ha tilgang 

til eit mangfald av kunst- og kulturuttrykk av høg kvalitet, og at vi ser og set pris 

på bakgrunnen, erfaringane og kunnskapen kvar enkelt har med seg. 

For å få til dette må vi styrkje tilbodet og bryte ned barrierar: Vi må sikre eit 

mangfald av skaparar og utøvarar i barne- og ungdomskulturen. Vi må sjå 

kulturpolitiske og utdanningspolitiske mål og verkemiddel i samanheng. Og ikkje 

minst – vi må leggje til rette for at stemmene til barn og unge blir høyrde. 
  



Kulturtanken.no: 

Kulturtanken og 
bærekraftsmålene 
Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale 
målsettinger innen 2030. 
Aktuelt og nyheter 

Våren 2021 legges den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene frem og 

Kulturtanken har på oppdrag fra Kommunaldepartementet svart på hvordan etaten 

kan bidra i arbeidet. 

Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver i avdelingen Kunst, kultur og skole i 

Kulturtanken, ledet arbeidet med å identifisere tiltakene. Hun mener at 

kultursektorens rolle i å nå bærekraftsmålene er underkommunisert.  

– Vi startet arbeidet med en gjennomgang av produksjoner i DKS som tematiserer 

og tar opp temaer relatert til bærekraftsmålene, og fant mange. (Se oversikt lenger 

ned i saken.) Vi i Kulturtanken har en viktig oppgave som nasjonal aktør til å vise 

frem helheten i bidraget til bærekraftsmålene som gjøres innen kunst og kultur, sier 

hun. 

Samtidig ønsker Kulturtanken å bidra til at sektoren føler eierskap til målene.  

– Bærekraftsmålene har både en sosial, økonomisk og miljømessig dimensjon. 

Kunst og kultur gjør mye og kan gjøre mer for å nå målene innen alle tre områdene. 

Hittil har sektoren begynt med et grønt veikart for kulturen for å ta ansvar og 

eierskap til målene innen klima og miljø. Vi kan gjøre det samme innen sosial 

ulikhet og økonomisk bærekraft, sier Eikemo Sande.  

Kunst og kultur gjør mye og kan gjøre 

mer for å nå målene innen alle tre 

områdene. 

 

Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver Kulturtanken 

https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2021/kulturanken-og-baerekraftsmalene/aktuelt


Kulturtanken har en sentral rolle  

I tiltakene trekkes det frem at kunst og kultur kan og bør spille en særlig rolle i 

utviklingen av bærekraftige samfunn. Kunst og kultur er et lim i samfunnet, noe 

ikke minst koronapandemien har gjort tydelig.   

Kunst og kultur bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, fordi et aktivt kulturliv 

er en forutsetning for en velfungerende og sammenhengende 

velferdsstat. Deltakelse i kunst og kultur bidrar til å stimulere barn og unge til 

kritisk tenkning, empati, respekt, tillit og evne til å utvikle en egen stemme. I 

tillegg styrkes barn og unges mulighet til å delta i demokratiske prosesser 

og utforskning av perspektivmangfold.    

Utredningen peker også på at Kulturtanken har en særlig oppgave med å løfte frem 

hvordan kunst og kultur bidrar til å nå bærekraftsmålene. Kulturtanken har både 

virkemidler og kunnskap som bidrar til realiseringen av flere av bærekraftsmålene 

og kan dermed bidra til at kultursektoren i større grad sees på som en relevant 

samarbeidspartner i tverrsektorielle satsinger og utvikling av tiltak for å nå flere av 

målene.  

Tiltakene 

 

Tiltak 1: Kulturtanken skal kommunisere og synliggjøre 

hvordan kunst og kultur for barn og unge og DKS 

bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene.   

Bærekraftsmål 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si 

samarbeid og ansvar for helheten. Som nasjonal etat har Kulturtanken derfor et 

særlig oppdrag knyttet til mål nr. 17.  

Som nasjonal etat med sterkt nettverk ut mot fylkeskommunene, som administrerer 

og gjennomfører Den kulturelle skolesekken lokalt og regionalt, har Kulturtanken 

mulighet til å løfte helheten av tilbudet og formulere hvilket bidrag som gis til 

oppnåelse av bærekraftsmålene. Det er Kulturtankens ønske å styrke arbeidet med å 

synliggjøre bidraget kunst og kultur og DKS har til oppnåelse 

av bærekraftsmålene, og vil derfor bidra til å styrke kommunikasjonen 

gjennom dette tiltaket.  



Kulturtanken skal gjennom formidling på nettsider og øvrig 

kommunikasjonsvirksomhet øke forståelsen for hvordan DKS bidrar til å 

nå bærekraftsmålene. Kommunikasjon av bidraget til bærekraftsmålene vil også 

løfte sektorens forhold til målene i Agenda 2030 og øke bevisstheten rundt 

betydningen av målene.   

 

Tiltak 2: Kulturtanken skal videreutvikle og styrke 

rollen som nasjonal aktør for arbeid med kulturelt 

mangfold og inkludering av barn og unge i kunst og 

kultur. 

Bærekraftsmål 10 handler om å myndiggjøre og fremme sosial, økonomisk og 

politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status. Mål 11 

handler om å sikre inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn.   

Kulturtanken skal styrke samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å 

bygge ned barrierer for deltakelse. I tildelingsbrevet til Kulturtanken for 2020 er 

dette oppdraget formulert i mål 4: «Styrket barne- og ungdomskultur med mulighet 

for barn og unges deltakelse». Arbeidet med mangfold og likestilling er relevant for 

DKS, både i rollen som nasjonal fagetat og som bidragsyter til barn og unges 

deltakelse generelt, og vil bidra til oppnåelse av bærekraftsmål 10 og 11 spesielt.  

 

Tiltak 3: Kulturtanken skal bidra 

til realiseringen av opplæringens verdigrunnlag i 

Kunnskapsløftet, samt styrke barn og 

unges deltakelse og medbestemmelse gjennom 

Ungdomsråd og elevmedvirkning.    

Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS 

samarbeider med Kunnskapsdepartementet. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom 

kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Samarbeidet omfatter alle grunnskoler og videregående skoler i Norge.   



Kulturtanken jobber aktivt med å inkludere barn og unge 

på flere nivåer gjennom medvirkning i DKS og som rådgivere i Kulturtankens 

arbeid. Kulturtankens ungdomsråd og prosjekt Elevmedvirkning er viktige for å gi 

elever en stemme i DKS og diskusjoner om kunst og kultur. Ungdomsrådet er et 

rådgivende organ underlagt Kulturtanken.    

Styrking av barn og unges stemmer i innrettingen av arbeidet med kunst og kultur i 

skolen er et sentralt tiltak for Kulturtankens bidrag til god utdanning og livslang 

læring. Kulturtanken arbeider aktivt for å sikre at barn og unges synspunkter blir 

løftet frem, i spørsmål tilknyttet DKS spesielt, men også utdanning generelt.  

 
 
 
 
 
 


