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Fordypningstilbudene"FOT" og "DanseFOT"- evalueringsrapportmai 2019

Hovedutvalgfor barn og unge-04.06.2019- 055/19
Vedtak:
Hovedutvalgetfor Barnog ungetar evalueringsrapportentil orientering med følgendetillegg:
Det visestil vedtak i BAUN14. Mai 2019.
Rådmannenbes se på mulighetenav å starte et klassiskballettutviklingsprogrami regi av DanseFot
som skalvare frem til oppstart av temaklassei 2021.Det bes i dennesammenhengse på behovet
for eksternelærere og øvingslokaler.

Rådfor menneskermed nedsatt funksjonsevne-27.05.2019- 035/19
Vedtak:Sakentas til orientering.

Rådmannensf orslagtil vedtak:
Hovedutvalgetfor Barnog ungetar evalueringsrapportentil orientering

SAKENI KORTETREKK
Rådmannenleggermed dette fram evalueringsrapportfor talenttilbudene«FOT»(musikk)og
«DanseFOT»
ved kulturskolen.Evalueringsrapporten
er en bestillingfra Hovedutvalgetfor Barnog
unge 12.02.2019«Rådmannenbesfremleggeen evalueringav tilbudet DanseFOT
og musikkFOTfør
sommeren.»

Rapporten er delt i to deler; en for «FOT» og en for «DanseFOT», og redegjør for bakgrunnen for
opprettelse av tilbudene, samt innholdet, utviklingen og kvaliteten på tilbudet. Det vises til
evalueringsrapport som ligger som vedlegg til saken.
«FOT»
FOT har i stor grad nådd sine målsettinger. Tilbudet har gitt elevene verdifulle utviklingsmuligheter i
deres lokale miljø, den lokale kompetansen har blitt styrket, og elevene har fått styrket sine
muligheter til å ta flere veivalg. Gjennom utviklingen av FOT har kulturskolens talentutviklingsprofil
blitt løftet.
Rådmannen vil videreutvikle tilbudet innenfor dagens rammer, og i tråd med rammeplanens
føringer og elevenes behov. Kulturskolens har ansvar for å utvikle dette videre.
«Dansefot»
Danse FOT har i stor grad nådd sine målsettinger. Tilbudet har gitt de beste elevene i den
enkelte ballettskole mulighet for utfordringer sammen med andre på samme nivå.
Kulturskolen har fått styrket sitt fagmiljø og utvidet sitt fagområde i tråd med vedtatte rammeplan
for kulturskoler. Koordinator for DanseFOT deltar i dag i nettverk for dans i regi av Kulturskolerådet
og har ved mange anledninger blitt spurt om å forelese og dele erfaringer om opprettelsen av
DanseFOT i Bærum.
En utfordring videre er å gjøre tilbudet bedre kjent blant unge dansere, slik at man får enda flere
søkere.
Opprettelsen av DanseFOT har så langt ikke vært et alternativ til Ruseløkka/Operaen. Jamfør vedtak
i Hovedutvalg Barn og unge 14.05.19 kommer rådmannen tilbake med en sak som omhandler
mulighetene for å opprette en temaklasse for dans på Bekkestua ungdomsskole, når den er ferdig til
skolestart i 2021. For klassisk ballett i samarbeid med Operaen og kulturdepartementet. Samt
muligheten av en midlertidig overgangsordning for gjesteelevsgarantiordningen innen klassisk
ballett på Ruseløkka skole. Denne skal gjelde inntil etablering av en temaklasse er etablert på
Bekkestua skole.
Økonomiske konsekvenser
Rådmannen vil videreutvikle «FOT» innenfor dagens økonomiske rammer.
Rådmannen vil videreutvikle Dansefot innenfor dagens rammer. Kulturskolen har tidligere fått
tilført kr. 125.000.- til drift av tiltaket.
Rådmannen kommer tilbake med en saker som omhandler midlertidig ordning med
gjesteelevsgaranti innen Ruseløkka skole, herunder økonomiske konsekvenser av dette. Rådmannen
kommer også tilbake med en sak som omhandler mulighet for å opprette en temaklasse for dans
ved Bekkestua skole, herunder økonomiske konsekvenser av dette.

Vedlegg:
1 Kulturskolen- evaluering av FOT og DanseFOT -1 (L)(5916885)

4463231

Behandlingen i møtet 04.06.2019 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Det vises til vedtak i BAUN 14. Mai 2019.
Rådmannen bes se på muligheten av å starte et klassisk ballettutviklingsprogram i regi av DanseFot
som skal vare frem til oppstart av temaklasse i 2021. Det bes i denne sammenheng se på behovet
for eksterne lærere og øvingslokaler.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hojems forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 055/19:
Vedtak:
Hovedutvalget for Barn og unge tar evalueringsrapporten til orientering med følgende tillegg:
Det vises til vedtak i BAUN 14. Mai 2019.
Rådmannen bes se på muligheten av å starte et klassisk ballettutviklingsprogram i regi av DanseFot
som skal vare frem til oppstart av temaklasse i 2021. Det bes i denne sammenheng se på behovet
for eksterne lærere og øvingslokaler.

Behandlingen i møtet 27.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-27.05.2019- 035/19:
Vedtak:Saken tas til orientering.

