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Kulturskolen er en lovpålagt kommunal tjeneste som tilbyr opplæring og aktiviteter innen ulike 

kunstfag for barn og unge. Kulturskolen er også kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger 

og andre.  

Fauske kulturskole har i dag tilbud innen musikk, sang, bildekunst og teater tilpasset ulike 

aldersgrupper. Kulturskolens brukere er elever med svært ulik bakgrunn, og noen av dem har 

utfordringer som downs syndrom, autisme eller ad/hd, og andre utfordringer som går på 

konsentrasjon, utholdenhet og læring. Vi har også et stort aldersspenn og har voksne brukere helt 

opp til 70-80 år.  

Den viktigste menneskelige ressursen Fauske kulturskole har er godt kvalifiserte lærere med høy 

kompetanse på sine fagområder. Lærerstaben sammen med rektor utgjør ca. 3,9 årsverk pr i dag. 

Fauske kulturskole har i løpet av 2019/20 deltatt i veiledningsprosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd 

der synliggjøring var fokusområde. Resultat av dette arbeidet var bl.a musikalen «ULVEN» som ble 

gjennomført høsten 2020. Dette prosjektet var et samarbeid med scenekunst i Nordland, 

ungdomstrinnet på Fauske og engasjerte foresatte. Musikalen fikk kjempegode kritikker og var et 

stort løft for ungdommer og ungdomskultur på Fauske. Kulturskolen skaffet seg ny kompetanse og ny 

erfaring på arrangørsiden ved å produsere en så sammensatt produksjon. Dette var gjort i tillegg til 

den ordinære undervisningen i kulturskolen.  

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 foreslås det igjen kutt i kulturskolen på inntil 2 

årsverk. Creo vil minne om at kulturskolen fikk redusert drift med ca.1,5 årsverk som følge av 

nedskjæringer de siste årene fra 2015-2018. Når det nå på nytt ligger forslag om ytterligere kutt vil 

dette innebære kraftig endring i kulturskolens drift og struktur. Dersom forslaget blir vedtatt vil 

Fauske kommune som skoleeier ha bare 1,9 årsverk i kulturskolen fra skoleåret 2021/22. Dette 

mener Creo er for lite i fht behov i dagens mangfoldige samfunn. Nåværende tilbud blir rasert og 

elevtallet vil gå ned. Menneskelige ressurser og verdifull kompetanse arbeidsgiveren har brukt lang 

tid på å bygge opp vil forsvinne på kort tid. Creo mener at Fauskes innbyggerne, barn og unge 

fortjener mer en dette.  

Alle kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud, utover dette sier loven veldig lite om hvilke tilbud 

en kulturskole bør ha. Det utgjør stor forskjell på om det sitter en person på et kontor i kommunen 

og representerer kulturskolen, eller om dette er et varierende og inkluderende ressurssenter for alle i 

kommunen. Creo har full forståelse at kommunens økonomi er i kritisk situasjon, det har den vært i 

en periode. Men innsparing på tilbud til barn og unge gir kortvarig gevinst i kommunekassa. 

Konsekvensene for et samfunn uten tilstrekkelig godt kulturtilbud vil være langt større i tiden 

framover.    

 


