
Notat  
 
Rakkestad kulturskole  
 

Rakkestad kommune har i lang tid arbeidet med planer for ny kulturskole. Flere alternativer   
er vurdert bl.a tilbygg og nybygg til Rakkestad U-skole og frittstående paviljong ved 
eksisterende Kulturhus. Det siste alternativet synes å være den beste løsning. Her planlegges 

å samle alle kulturaktiviteter i samme bygg, i sentrum av Rakkestad.  
 
For å lykkes med dette er det nødvendig med tilpasninger av eksisterende kinosal. Kinosalen 

planlegges som kombinert kinosal, øvingssal for janitsjar, teater og konsertarena. Andre 
lokaler i eksisterende Kulturhus, eks festsal og kantine tenkes å inngå i det samlede tilbudet 
for kommunens kulturliv. 

I dag er kulturskolen, med ca 140 elever spredt over fem ulike øvingslokaler i Rakkestad 
uten noe fast samlingspunkt for lærere. Fasilitetene er ikke tilfredsstillende. Mange elever 

står på venteliste. Det er viktig at elevene får et bedre tilbud. 

 

Status for kulturskolen 

 En liten kulturskole med fast undervisning i 2 av de 4 store fagområder som inngår i en 

«fullfag» kulturskole. Dans planlegges igangsatt høsten 2018 som fag nr 3. 

 Undervisningen foregår i 5 ulike, mindre uegnede lokaler. 

 140 elevplasser - 105 elever får tilbud ved skolen. Noen elever har 2 tilbud eks. både 

teaterplass og instrumentalplass på musikk. 

 Godt kvalifiserte lærere med bachelor/master i kunstfag. 

 Leder med god faglig kompetanse og lang fartstid innen kulturskoleområdet 

 Ingen øvingssal/konsertsal som tilfredsstiller kravene for konsertproduksjoner av akustisk 

karakter for hverken kulturskolen eller det frivillige musikkliv. 

 

Hvorfor bygge ny kulturskole? 

 Dagens lokaler er ikke i samsvar med dagens krav. 

 Dårlige lokaler har innvirkning på undervisningen 

 Kommunens kultursatsing medfører utvikling av området.  

 Kulturskolen integrert i Kulturhuset blir en god løsning. 

 Arbeidsmiljøet vil få en positiv utvikling 

 Kommunen trenger et kulturelt samlingspunkt for barn og unge og et kraftsenter for 

estetiske fag. 

 Tettere relasjon mellom frivillige aktører som jobber med kultur for barn/unge 

 Kulturskolen som en profesjonell arena for de samme barna. 

 Det ligger i planene for ny kulturskole en skole for alle fag som defineres under 
paraplyen Kulturskole, Musikk, Teater, Dans, Visuell kunst.  

  



Økonomi 

Kommunestyrets vedtak i sak nr. 1/16 – Rakkestad Kulturskole: 
 

 Rakkestad kommunestyre tar «arbeidsgruppen for Rakkestad Kulturskole» sin 
anbefaling for «Rakkestad Kulturskole» til orientering.  

 
 Rakkestad Ungdomsskole – Nybygg i forlengelsen av gymsalen og ombygging av 

denne.  
 Rakkestad Ungdomsskole – Nybygg.  

 
 I samsvar med kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak 2016 og 2016 – 

2019, bes byggekomiteen om å få laget et forprosjekt for alternativ 1 – «Rakkestad 
Ungdomsskole – Nybygg i forlengelsen av gymsalen».  

 
 Rakkestad kommunestyre anmoder videre om at det utarbeides kostnadsoverslag for 

alternativ 2 – «Nybygg ved Rakkestad Ungdomsskole». 
 
Byggekomiteen er supplert av leder og nestleder i oppvekst- og kulturutvalget i denne saken. 
 

Kommunestyrets vedtak i sak 31/16:  
 

 Rakkestad kommunestyre tar rådmannens saksframlegg til underretning.  
 

 Byggekomiteen bes om å planlegge Rakkestad Kulturskole innenfor en 
budsjettramme på 20 millioner kroner.  

 
 Prosjektet er finansiert slik: 

 
 Egenkapital  kr 10 000 000 
 Lån   kr 10 000 000 
 SUM  kr 20 000 000 

 
 
Kommunestyret har i budsjett 2018 og i økonomiplan 2018 – 2021 satt av midler til 

kulturskole med 2018 - kr 5 000 000, 2019 - kr 15 000 000 og 2020 kr 5 000 000.  
I tillegg har kommunestyret vedtatt å stille gave fra Nærbyfondet med kr 2 600 000 til den 
nye kulturskolen.  

 
Det er ikke utarbeidet detaljert kostnadsoverslag for den nye kulturskolen. Ved å benytte 
siste kjente tall fra kommunens byggeprosjekter med kr 35 000 pr m2 viser overslaget at 

kulturskolen kan realiseres innen vedtatte rammer. 
I dette overslaget er ikke omgjøring/oppgradering av kinosalen med nødvendig utstyr.    
 
 

Alternativ - Kulturskole ved ungdomsskolen 

Det er utarbeidet skisser og kalkyle for prosjektet i tilknytning til Ungdomsskolen.  

Prosjektet ble planlagt som tilbygg til eksisterende skolebygg med areal brutto ca. 1000 m2. 
Det er behov for bygningsmessige omgjøringer av eksisterende skolelokaler for å oppnå 
tilfredsstillende standard og nivå innen fagområdene akustikk, lydtransmisjon, brann, 

bygningsfysikk og tekniske anlegg. 
 



Dette alternativet har fordeler med sambruk av noen av ungdomskolens lokaler. 

 
Kostnadene samlet sett vurderes å bli høye spesielt med tanke på omfattende 
bygningsmessig omgjøring av eksisterende bygninger.  
 

 

Kulturskolen i sentrum 

Rådmannen iverksatte på nytt vurdering av Kulturskolen plassert ved Kulturhuset og 

sambruk av lokalene i dette bygget, uten store bygningsmessige endringer. 

Ideen ble presentert for ordfører og gruppelederne i formannskapet, juni 2017. Det var 

enighet om å fortsette dette arbeidet. 

To alternative løsninger ble utredet videre. Arkitektfirmaet Eriksen Skajaa as, som vant 

arkitektkonkurransen for utredning av kulturskole ved U-skolen, ble valgt til 

utredningsarbeidet. Dette ble vurdert å være sammenfallende med intensjonene i 

konkurransen.   

Arkitektfirmaet presenterte som alternativ I, forslag å flytte biblioteket inn i ny, frittstående 

paviljong, tett ved kulturhuset. Kulturskolen innlemmes i eksisterende lokaler med til dels 
omfattende bygningsmessige omgjøringer for å oppnå tilfredsstillende standard og nivå 
innen fagområdene akustikk, lydtransmisjon, brann, bygningsfysikk og tekniske anlegg. 

Dette alternativet falt grunnet for omfattende og kostnadskrevende omgjøringer i 

kulturhuset.  

Det foreligger nå, som alternativ II, et skisseforslag med kulturskolen bygget som en 

paviljong koblet sammen med kulturhuset via en kulvert. Paviljongen er planlagt i 2 etasjer 
med grunnflate 400 m2. Hensikten med sammenkoblingen er lett tilgjengelighet fra 
kulturskolen og inn i kulturhuset, hvor garderober, toaletter, kiosk, kinosal og andre 

lokaliteter kan sambrukes. 

Skisseforslaget ble presentert i mars 2018 for ordfører, leder av utvalg for oppvekst- og 

kultur og gruppelederne i formannskapet. Det var enighet å fortsette arbeidet med dette 

alternativet og forberede sak for politisk  

 

Kulturskolens innhold  

o Fem øvingsceller på 20 m2 

o Ensemblerom ca 60 m2 

o Visuell kunst/utstilling 75 m2 

o Allrom for øvelser og konserter – vendt mot rådhusplassen med muligheter 

for åpning av fasaden for konserter – areal ca 150 m2  

o Liten kinosal – konferansesal – konsertrom – ca 70 m2  

o Blacbox – 80 m2 

o Bandrom – 40 m2 

o Rom for musikkteknologi/studio/redigering 30 m2 

o Mindre rom for lager, HC- toalett mm. 

 



 Videre bør det, for å oppnå en helhetlig løsning med kulturen samlet på ett sted, 

planlegges å bygge om og oppgradere den store kinosalen til «Moderne kultursal» 

slik at den kan benyttes til konserterer, teater og øvingsrom for kor og korps.  

 
 

Kinosal - Konsertsal 

Det ligger i planideen er å tilpasse/bygge om kinosalen til en felles arena for kulturskolen og 
det frivillige musikklivet i bygda. 

Aktuelle aktiviteter i konsertsalen: 

 Konsertsal for Kulturskolen 

 Øvingsrom for Kulturskolen ved forestillinger flere fag 
 Øvingsrom Rakkestad skolekorps 

 Øvingsrom Rakkestad Janitsjar 
 Konsertsal for korpsene 

 Konsertsal/øvingsrom for Kor 

 Konsertsal for utleie - eksterne ensembler produksjoner 
 En arena for DKS produksjoner 

 Teatersal for teaterproduksjoner interne og eksterne  
 Fortsatt være en god kinosal 

Behov utstyr/utforming. 

 Konsertflygel 

 Fast lydanlegg 
 Prosjektor/lerret 

 Plass for lyd/lysteknikk og teknikere bak i salen 
 Garderobe for artister 

 Lagerplass for instrumenter – utnytte eksisterende arealer 
 Utstyr for endring av etterklang i scenerom og sal for ulike produksjoner. 

 

Musikkavdeling kulturskolen 

Inne musikkfaget må det skilles mellom øveceller til internt bruk og øvrige rom som vil være 

kombinasjon kulturskole og utleie. Låssystem og adgangskontroll vil regulerer dette 
forholdet. 

 

Visuell Kunst 

«Det visuelle kunstfeltet i Kulturskolen er vidt og dekker mange uttrykksmåter og 
spesialiserte fagfelt. Det jobbes med mange materialer som krever lagerplass og stort 

repertoar av verktøy og utstyr. Aktuelle fag er: Maling, Tegning, Design, Redesign, Skulptur, 
Trearbeid, Tekstil, Lydkunst, Keramikk, Digital kunst, Film/animasjon. 

 

Teaterfaget 

En blackbox - arbeidsrom på 80 kvm med takhøyde 4,5 m. 



Dette er rom for teaterfag og ikke for forestillinger som skjer i Kinosalen/Kultursalen i 

Kulturhuset. 

Behov for utstyr: 

 Godt musikkanlegg 

 Kamera og projektor 

 Lager for utstyr, rekvisitter og kostymer 

 

Dans 

Norsk Kulturskoleråd sier: «Dansesalen må være minimum 75 kvm, ha god takhøyde, gode 

lysforhold og ventilasjon, samt garderober med dusj og toalett tilgjengelig» 

 Gulvets oppbygning og overflate er viktig 

 Barrer langs en vegg 

 Speil 

 Lager eller skap for kostymer, rekvisitter og treningsutstyr. 

 Dusj/garderobe 

Dans og teaterfaget kan benytte samme rom.  

 

Hvilke muligheter fremkommer for frivillig musikkliv? 

 Det frivillige musikkliv får felles øvings- og konsertarealer i kulturhuset 

 Det planlegges å utbedre kinosalen og legge til rette for kor i paviljongen ved at det 

bygges store nok øvingsrom 

 Kommunen gir med dette positive signaler på god tilrettelegging av 

rammebetingelser for det frivillige musikkliv 

 Kor og korps kan utøve sin virksomhet i lokaler som er godt egnet til formålet 

Administrasjonens vurdering 

En kulturskole i sentrum vurderes som beste løsning fra administrasjonen og bør utredes 

videre. Kulturskole er et litt annerledes bygg med sine krav til løsninger og spesielle utstyr. 

Derfor viktig med forprosjektfasen hvor tegninger ferdigstilles og det utarbeides 

konkurransegrunnlag for byggeprosjektet. Når anbud er innhentet og priser er kjent kan et 

byggebudsjett utarbeides og fremlegges for politisk vedtak.   

Utbedring av kinosalen med formål flerbruk, vil gi kommunen en stor sal i bygda. 

Ungdomsskoleprosjektet har usikre tall. Utkastet er kun en skisse som må grundig 

bearbeides for å finne frem til gode løsninger. Dette prosjektet vil også resultere i to 

konsertsaler i kommunen med de økonomiske konsekvenser det medfører. 

 

Rakkestad 15.07.2018 

Jon Ådalen      


