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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kulturskole åpner opp for at elever fra Kristiansand og Songdalen kommune kan søke
seg inn i Søgne kulturskole på aktiviteter med ledig kapasitet.
Det foretas en navneendring før kommunesammenslåingen der vi tar i bruk navnet Knuden,
Søgne kulturskole. Dette implementeres i PR-materiell og en felles nettportal der elever kan
søke på tilbud innenfor alle tre kulturskolene under navnet Knuden.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kulturskole åpner opp for at elever fra Kristiansand og Songdalen kommune kan søke seg inn i
Søgne kulturskole på aktiviteter med ledig kapasitet.
Det foretas en navneendring før kommunesammenslåingen der vi tar i bruk navnet Knuden, Søgne
kulturskole. Dette implementeres i PR-materiell og en felles nettportal der elever kan søke på tilbud
innenfor alle tre kulturskolene under navnet Knuden.
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søgne kulturskole åpner opp for at elever fra Kristiansand og Songdalen kommune kan søke seg inn i
Søgne kulturskole på aktiviteter med ledig kapasitet.
Det foretas en navneendring før kommunesammenslåingen der vi tar i bruk navnet Knuden, Søgne
kulturskole. Dette implementeres i PR-materiell og en felles nettportal der elever kan søke på tilbud
innenfor alle tre kulturskolene under navnet Knuden.

Bakgrunn for saken:
Kristiansand kulturskole har fått storbymidler på 1,25 millioner som de ønsker at også
Songdalen og Søgne får del i. De vil åpne opp for at elever fra alle kommunene kan søke seg
inn i Kristiansand kulturskole på like vilkår som egne innbyggere.
Det skal distribueres en felles brosjyre som forteller om de tre kulturskolenes tilbud til alle
kommunenes innbyggere.
Det opprettes 75 nye elevplasser og disse fordeles slik at også ventelistene i Songdalen og
Søgne minskes.

Saksutredning:
Pr. mars 2018 har Søgne kulturskole 2 elever fra Mandal og 7 elever fra Songdalen. Disse er
tatt inn på ledig kapasitet, noe som gjør at lærerstillingenes undervisningsplikt fylles opp og at
elevinntekter ikke går tapt. Ved å gå for rådmannens forslag viderefører vi i hovedsak dagens
praksis.
Alternativet hadde vært å ta opp elever fra Kristiansand og Songdalen på like vilkår med våre
innbyggere slik Kristiansand nå åpner opp for Søgne og Songdalens innbyggere. Denne
prinsipielle opptaksendringen tror vi likevel ikke vil gi store utfordringer i praksis da det er
mindre tradisjon for å søke seg på aktiviteter fra by til bygda, enn motsatt. På fag som Søgne
tilbyr unikt i forhold til Kristiansand kulturskole (eks. dans/breakdance) har vi ledig kapasitet
slik at det ikke vil være noen fare for Søgnes innbyggere at utenbygds søkere prioriteres
fremfor bygdas elever.
Det forutsettes at de tre kommunenes elevsatser ikke endres slik at søkere betaler det
elevplassen koster i den kommunen der de mottar en tjeneste.
Videre har Kristiansand kulturskole skiftet navn til

Knuden er et nøytralt navn og et registrert varemerke med symbolikk mot å være et
knutepunkt for barn og unge. De tre kulturskolene kan frem til kommunesammenslåingen føye
til eget kulturskolenavn/logo i etterkant. Vi tror en slik markedsføring fører til en smidig
overgang for våre elever og deres foresatte.
Det ønskes derfor at vi tar i bruk navnet Knuden, Søgne kulturskole. Dette implementeres i
PR-materiell og en felles nettportal der elever kan søke på tilbud innenfor alle tre
kulturskolene under Knuden.
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