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Grunnlag for årsmelding 2014, Fron kulturskole – notat fra rektor.  
 
 
 
Fron kulturskole er et interkommunalt foretak der Nord-Fron kommune og Sør-Fron 
kommune står bak. Kulturskolen har (pr. 15.09.2014) 187 elever fordelt på tilbudene; 
gitar, bass, trommer, fløyte, trombone, vokal, piano, cello, fiolin (klassisk og 
folkemusikk), band, barnekor, ungdomskor, teater, klassisk ballett og visuell kunst. 
Det var pr 15.09.2014 16 barn på venteliste. Fron kulturskole har 5,21 årsverk. Disse 
er fordelt på 10 ansatte, pluss 1 lærer som kjøpes fra Vinstra vidaregåande skule og 
1 lærer fra Ringebu kommune. Kulturskolen selger tjenester til frivillige lag og 
organisasjoner. I 2014 har dette vært dirigenttjenester og instruktørtjenester til korps. 
I tillegg har Vinstra vgs. kjøpt 2 lærere fra FK i tilsammen 35%.   
 
 
Kulturskolen har i flere år nå hatt en fin stabilitet i kollegiet. Dette er med og gjør at 
lærerne har skapt en felles plattform, og godt grunnlag for samarbeid. I 2012 satte vi 
særlig fokus på innhold og kvalitet i kulturskoletilbudet. Etter en prosess med å 
utarbeide egne, lokale fagplaner i de ulike disiplinene, ble disse ferdigstilt våren 
2014. Høsten 2014 ble foreldre/elever gjort kjent med planene og arbeidsmetoder, 
gjennom foreldremøter for hvert fagområde. I oktober ble også Norsk kulturskoleråd 
sin nye rammeplan «Mangfold og fordypning» kap.1 og 2 vedtatt på Norsk 
kulturskoleråd sitt landsmøte. Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt 
mangfold, og skal ivareta både bredde og talent. Fron kulturskole har startet arbeidet 
med å implementere den nye planen i lærerkollegiet, og dette arbeidet vil vi ha fokus 
på framover.    
 
 
Å lære å spille et instrument, danse, male eller spille skuespill er en lang prosess, og 
innsatsen eleven legger ned over tid er avgjørende for resultatet. Varierte metoder og 
ulike samarbeidsprosjekt er med å motivere elever og lærere i løpet av et 
undervisningsår. Mest mulig undervisning lagt til samme tid i kulturskolens lokaler på 
Folkets hus (Vinstra). Slik opplever elevene et sosialt og kulturfaglig miljø i 
forbindelse med timen sin. I perioder organiserer vi undervisningen slik at elever som 
til vanlig har individuell time får være på gruppe med flere. Dette gir andre 
utfordringer og muligheter, og sosial forankring som er av stor betydning. Før jul i 
2014 resulterte dette, for andre året på rad, i «jule-samspill». Dette ble en flott 
konsert med god respons fra elever, foreldre og publikum. Tilbud i kulturskolen er 
viktige bidrag til å utvikle barn og unge i en estetisk retning, basert på at mennesket 
har behov for å uttrykke og utveksle følelser og tanker gjennom ulike kunstuttrykk.  
 
 
Våren 2014 startet kollegiet planleggingen av jubileumsåret 2015 (FK 10 år!). Dette 
har vært en spennende og utviklende prosess i lærerkollegiet, som vi vil se resultater 
av neste år.   
 
 
I høst, da Vinstra ungdomsklubb flyttet til andre lokaler, fikk Fron kulturskole tilgang 
på mer plass. Deler av lokalene ble i løpet av sommeren gjort om til nytt 



undervisningsrom for kunstelevene. De har nå flyttet inn i større rom, tilrettelagt med 
vannrenne og hyller for alt utstyr. Dette gir rom for mer variert undervisning, og de 
viderekomne elevene er alt i gang med å male i stort format 1x1m.   
 
 
 
Elevene i kulturskolen har i løpet av året hatt mange opptredener og visninger, både 
eksterne og interne. Begge deler er av stor betydning for å utvikle trygghet i sceniske 
sammenhenger, og på andre arenaer også. Vi legger vekt på at elevene skal øve 
seg på framføring i små forum med kjent publikum, før de kommer på større scene 
med stort publikum. Vi har i løpet av året hatt 49 
elevkonserter/visninger/underholdningsoppdrag! I tillegg til å stå på scenen selv, har 
vi fra tid til annen ønsket å gi elevene opplevelser ved å reise ut og være publikum. I 
høst dro sang- og korelevene til Oslo og fikk oppleve «Billy Elliot» på Folketeatret.  
 
 
 
Fron kulturskole ble våren 2013 en av 6 kulturskoler i Oppland som deltar i 
utviklingsprogrammet «De Unges Arena». Satsingen fra Norsk kulturskoleråd, har 
som  hovedmålsetting at flere ungdommer skal være en del av en kulturskole og 
kulturaktiviteter. Forutsetning for deltagelse var samarbeid med eksterne, og Vinstra 
ungdomsskole ønsket å delta sammen med kulturskolen. 2014 var 2. prosjektår, og 
kommunegruppa med 6 lærere fra ungdomsskolen og kulturskolen, har deltatt på 2 
fagsamlinger på Gardermoen. Vi har jobbet sammen om re-innføringen av valgfaget 
«sal & scene» for 8. og 9.klasse på VUS. Kulturskolens lærere innen teater, musikk 
og dans har bidratt inn i undervisningstimer på skolen.   
  
 
Kulturskolene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal i samarbeid med Musikk- 
og danselina (MDD) ved Vinstra vgs., opprettet høsten 2014 et felles 
lørdagsskoletilbud «Unge talenter». Tilbudet har fått økonomisk støtte fra 
Regionrådene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal, Oppland Fylkeskommune, og 
Sparebank1 Gudbrandsdal. Bakgrunn for å sette i gang dette prosjektet, var at 
Gudbrandsdalen «manglet» et regionalt tilbud for de som er ekstra interesserte i sin 
utøvelse av musikk eller dans, før de i videregåendealder kan starte på MDD. 
Kulturskoleelever som ønsker å satse litt ekstra innen sin disiplin, motiveres og 
inspireres av et større miljø, med likesinnede. «Unge talenter» gir en mulighet til 
ekstra utvikling, jamfør rammeplanen kap.3 om fordypning. Skoleåret 2014/15 har 
tilbudet vært gitt innen disiplinene dans, piano, treblås- og messinginstrumenter. Det 
har vært holdt 7 lørdagssamlinger i vinter med, 30 deltakere fra 9 kommuner. Fron 
kulturskole har hatt 4 elever med på disse samlingene (1 dans, 1 fløyte, 2 piano). 
Prosjektet er planlagt å videreføres og utvides samt folkemusikkinstrumenter høsten 
2015, og vokal/band/rytmiske instrumenter høsten 2016.  
 
 
 
 
  


