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Barn, de skal man snakke til som til alle andre folk. 

Anne-Cath Vestly 
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KULTURSKOLEN I KVÆNANGEN 
HVA ER KULTURSKOLEN? 
Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter der elevene 
gjennom egenaktivitet og undervisning kan få møte forskjellige kunstformer og uttrykk. 
Kulturskolen skal være med på å utvikle skapende evner, gi selvtillit, tilhørighet og respekt 
for andre. 
Kulturskolen følger vanligvis skoleåret. 
Kulturskolen i Kvænangen er en selvstendig institusjon som eies og drives av Kvænangen 
kommune. 
I utgangspunktet er Kulturskolen et tilbud for alle innbyggerne i kommunen, men på grunn av 
stort søkertall prioriteres søkere i grunnskolealder. (Unntatt tilbud som er rettet mot voksne.) 
 
VISJONER OG MÅL 
Visjonen for Kulturskolen er å kunne favne så mange som mulig for å skape interesse, 
oppleve, utvikle og lære.  
Kulturskolens hovedmål er å utvikle skapende evner ut fra den enkeltes forutsetninger, gi en 
meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som kanskje kan gi elevene et grunnlag for senere 
yrkesutdanning, gi mestringsopplevelser, styrke selvtillit, skape samhold og tilhørighet og å 
oppfordre til aktiv deltakelse. 
Formålet med Kulturskolen er å skape interesse og forståelse for kultur og musikk i 
lokalmiljøet ved hjelp av tilrettlagt opplæring. 
  
HVA SIER LOVEN? 
I opplæringsloven §13-6 står det: 
”Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og 
kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skolelivet og kulturlivet ellers.” 
Denne lovparagrafen har ingen forskriftshjemmel.  
På bakgrunn av erfaringer fra tidligere musikk-, kunst- og kulturskoler har Norsk 
Kulturskoleråd laget en rammeplan for kulturskolen. Den er ment å være et verktøy i arbeidet 
med å utvikle et bredt tilbud til barn og unge. Rammeplanen bygger på elev- og læringssynet 
som kommer til uttrykk i Læreplan for grunnskolen. En del av innholdet i denne årsplanen er 
blitt til etter inspirasjon og anbefalinger fra rammeplanen. 
  
DETTE UNDERVISER VI I DETTE SKOLEÅRET 2013/-14  
Kulturskoletimen – Elever i 1.klasse (etter jul forhåpentligvis) 
Barneteater 1-3 klasse 
Teatergruppe 4-6 klasse 
Ungdomsteater 7 klasse og opp 
Barnekor 1-4 klasse 
Voksenkor 
Trompet/kornett - aspiranter og viderekommet 
Korps – bolker før jul og på vårparten 
Gitar - nybegynnere og viderekommende 
Billedverksted (tegning, maling, foto, installasjoner, annet m.m) 
KUL-MAT - nybegynnere og viderekommet sammen i gruppe 
Eldre-/seniorsang på Gargo 
Musikkaktiviteter for brukere av TU og i barnehagene (etter jul) 
 
Dersom det er interesse og økonomi, vil vi se oss litt rundt for å få til enkelte tidsbegrensede 
kurs med eksterne lærere. 
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FAGOMRÅDER 
 
Teater 
Teater er formidling som skal sees og oppleves av publikum. Man arbeider med skapende 
prosesser og ofte fører dette frem til en dramatisert og scenisk fremstilling. Elevene får erfare 
at teateret kan speile og kommentere forskjellige sider ved samfunnet og reise etiske 
spørsmålstillinger. 
Teater er en kollektiv kunstart, og dette medfører et aktivt samspill med andre kunstuttrykk 
som bevegelse, stemme, rytme, dynamikk, musikk og visuelle og symbolske virkemidler. 
Lys, lyd og scenografi har en sentral plass i teaterarbeidet. Elevene skal erfare hvordan 
disse elementene er med på å gi et helhetlig uttrykk. Men det som er mest sentralt er spillet 
og elevens bruk av kropp og stemme som uttrykksmiddel. I spillsituasjonen utforsker man 
verden og seg selv, - gjennom samspill med andre blir reaksjonsmåter utprøvd og erfaringer 
oppjustert. Gjennom roller, fiksjon og ”late som om” kan teateret bli en arena hvor eleven får 
realisert seg selv som menneske i kommuniserende og kreative prosesser med medelever, 
lærer og publikum. 
Å opptre må være en positiv mestringserfaring for eleven, innenfor trygge rammer. 
 
I valg av læreformer må man ta utgangspunkt i elevens alder, ståsted og forutsetninger. 
Elevenes egenutvikling skal stå sentralt. 
Av former som bør brukes kan man nevne: 

• Rollelek – her får de unge bruke seg selv både fysisk og verbalt, og de får 
tilfredsstilt behovet for å bearbeide opplevelser. 

• Improvisasjon – selve essensen i teaterarbeidet. Elevene står enten alene eller i 
gruppe i en spontan skapende arbeidsprosess. Dette vil utvikle elevens evne til 
spontanitet, kreativitet, rolleinnlevelse, lytting, styrke ordforråd og uttrykksevne, 
samhandling og tilstedeværelse. 

• Dramaturgi og grunnelementer i fiksjon - innsikt i figur, fabel, rom og tid. Ulike 
fortellerformer skaper ulik dynamikk, elevene bør få en grunnleggende erfaring 
med de vanligste formene. 

• ”Tekst på scenen” vil formidle noe til publikum. Ulike visuelle signaler vil trene opp 
elevens evne til å se sammenhengen av de dramaturgiske valg. 

• Litterært materiale – kan være et utgangspunkt for videre arbeid. (Eventyr, 
romaner, dikt, noveller eller ulik faglitteratur) 

• Former og genre – elevene bør være innom flere former og genre i sin 
undervisning, lære å se forskjellene og mulighetene. 

• Fra ideen til forestillingen – bevisstgjøre elevene om hvordan arbeidet gjennom de 
ulike fasene av en teaterforestilling forløper. 

• Bevegelse og stemme – kropp og stemme er to grunnelementer i teater, her må 
elevens evne til framstilling og spill utvikles for i det hele tatt å kunne skape et 
handlingsforløp. 

• Kostymer, scenografi, lys og lyd – se hvordan disse elementer forsterker det 
dramatiske spillet. 

• Miming – gir forståelse for kroppspråkets betydning i både teatersammenheng og 
i all kommunikasjon for øvrig.  

• Forestillinger/opptredener – er sentral del av innholdet i opplæringen, og dette er 
med på å berike lokalmiljøet. Trening i deltakelse på forestillinger/opptredener bør 
man starte med så tidlig som mulig, og bør sees på som en forlengelse av 
elevenes arbeidsprosess. 
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Musikk 
 
Gjennom alle tider har vi mennesker uttrykt oss gjennom sang, dans og instrumental 
virksomhet.  
I dag er musikk en viktig identitetsmarkør for unge mennesker. Musikkaktiviteter utvikler og 
integrerer hele personligheten, - ivaretar emosjonell, motorisk, intellektuell og sosial utvikling. 
Vi må strebe oss etter å gi elevene utvikling i forhold til et slikt helhetssyn. Spill, sang, 
ensembler og konserter er kjernen i tilbudet. Under dette kommer målbevisst arbeid med 
ferdigheter, uttrykksevne og instrumentkunnskap, - selvfølgelig på elevens egne premisser. 
Musikken skal ivareta allsidighet og bredde, og er man heldig kan mangt et talent utvikle seg 
videre dit det hører hjemme. 
Musikalsk innlevelse og ved å formidle musikk til andre vil eleven oppleve å ha verdi, få 
styrket selvtillit og derigjennom bli styrket som menneske. 
Det er små og store konserter som er ”hjertet” i musikkopplæringen. Elevene trenger trening i 
å formidle musikk, å oppleve kommunikasjon mellom utøver og lytter. 
Å opptre må være en positiv mestringsopplevelse for eleven, innenfor trygge rammer. 
Like viktig som å spille aktivt, er det å være aktivt lyttende til sine medelever. 
Elevene skal utvikle sin egen musikalitet og glede seg over å kunne spille og synge, utvikle 
instrumentale og vokale ferdigheter og evnen til formidling av disse, utvikle evnen til samspill 
og samhandling på det mellommenneskelige plan, få tiltro til sine egne skapende evner, 
reagere følelsesmessig på musikk og bli i stand til å velge selv innenfor et mangfold av 
musikktilbud. Elevene vil også med tid og stunder kunne bli ressurspersoner som kan bidra 
til å utvikle musikklivet i nærmiljøet. 
 
I valg av læreformer må man ta utgangspunkt i elevens alder, ståsted og forutsetninger. 
Elevens egenutvikling skal stå sentralt. 
Av former som bør brukes kan man nevne: 

• Instrumental-/vokalopplæring – dette er basisen i musikkopplæringa og bør tilbys 
innenfor de instrumenter og genrer hvor det er mulig å skaffe lærere. Gehørspill, 
notebasert tilnærming, sang, improvisasjon og bevegelse vil gi en allsidig 
musikalsk utvikling, samtidig med at grunnbegreper trenes. I bruk av vokale 
aktiviteter må elevene på alle nivå ha et bevisst forhold til kroppen som 
instrument, og eleven bør få erfaring med stilarter på et bredt grunnlag. 

• Samspill/samsang – utvikler intonasjon, gehør, rytmisk og klanglig forståelse. 
Fellesskap og kommunikasjon blir tydelig når man spiller/synger sammen med 
andre, elevene læres opp til å ta ansvar for hverandre og produktet, blir lydhøre 
for hverandre og får en felles glede når ting lykkes. Fellesskapet har bruk for dem 
som individer.  

• Gjennom lytting gir man elevene trygghet til sitt eget øre og sine egne musikalske 
forutsetninger.  

• Gjenskaping/skaping -  gir glede ved å framføre noe som andre har skrevet på sin 
måte. Dette vil gi personlig vekst og en indre trygghet på at man duger. Lærestoff 
må selvfølgelig velges ut og tilpasses elevens alder og nivå. 

• Konserter/opptredener – er sentral del av innholdet i opplæringen, og dette er 
med på å berike lokalmiljøet. Trening i deltakelse på konserter bør man starte 
med så tidlig som mulig, og bør sees på som en forlengelse av elevenes 
arbeidsprosess. 

• Lærestoff og progresjon – slik at det skapes en sammenheng i opplæringen. 
Elevens egne ønsker er et godt utgangspunkt for motivasjon, samtidig må man 
forsøke å innlemme elevene i verker de ennå ikke kjenner og å gi variasjon i 
aktivitetene 

• Gi elevene råd og veiledning om gode øvingsteknikker for å sikre gode 
arbeidsvaner og progresjon. 
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Visuelle kunstfag - Tegning/maling/foto 
Barns egen kultur og samfunnets kunst og formkultur har betydning for elevens opplevelse 
av tilhørighet og utvikling av identitet. 
Fra tidenes morgen har mennesker satt spor etter seg i sine fysiske omgivelser. Vi har gitt 
form til en verden av ting, der symboler, farger og dekor har fått betydning. Likeså har 
framstilling av mennesker, dyr og tegn på hulevegger eller bark, skinn og tre gitt glede og 
mening i rituell og religiøs sammenheng. Bilder er skapt i alle kulturer, og av voksne og barn 
til alle tider. 
I skapende arbeid med form, farge, komposisjon, redskaper og teknikker skal elevene få 
mulighet til å utvikle sitt personlige billedspråk. Gleden ved å se, og oppdage farge og 
formnyanser i natur og omgivelser er viktige impulser i arbeid med det visuelle uttrykksfeltet. 
Hverdagens inntrykk og opplevelser kan være utgangspunkt for skapende arbeid, på lik linje 
med kunstneres bilder, eventyr, musikk og andre kunstformer. Gjennom arbeid med visuell 
formgiving i ulike materialer bearbeides ideer og følelser, og ny erkjennelse blir skapt. 
Elevene skal få utfordringer og muligheter til utforsking av uttrykksformer i forskjellige 
materialer, redskaper og teknikker. Ofte kan selve materialet gi ideer og inspirasjon til 
utforsking av billedmessige muligheter, på samme måte som nysgjerrighet og 
mestringsglede kan oppstå i møte med nye teknikker. 
Elevene skal møtes der de er, og gi dem de nødvendige uttrykksmidlene de trenger for å 
formulere seg, - finne visuelle uttrykk som de er stolte og glade over, og ønsker å dele med 
andre. 
Gjennom utstillinger vil elevene bli synliggjort, få styrket selvtillit og derigjennom bli styrket 
som menneske. 
 
I valg av læreformer må man ta utgangspunkt i elevens alder, ståsted og forutsetninger. 
Elevens egenutvikling skal stå sentralt. 
Av former som bør brukes kan man nevne: 

• Skapende arbeid – elevene arbeider med egne ideer og formuttrykk. Man tar 
utgangspunkt i barn og unges initiativ. Dette gir eierskap til prosessen og kan gi 
handlingsrom til egen utforsking, undring og eksperimentering. 

• Materialkunnskap og materialbruk – elevene må få møte et utvalg av materialer 
av god kvalitet. Tradisjonelle materialer som blyanter, kull, tørre og våte farger, 
papir i ulike kvaliteter gir materialerfaringer som de har til felles med kunstnere 
gjennom historien. Men også alle typer gratismateriale kan være gode 
utgangspunkter for dette arbeidet.  

• Teknisk utvikling og fordypning kan gi elevene større faglig utbytte og flere 
muligheter. 

• Teknikk og redskapsbruk – De ulike materialene innbyr til bruk av forskjellige 
teknikker. Innenfor de tradisjonelle kunstneriske uttrykkformene som tegning og 
maling, er det et stort potensiale i arbeid fra helt enkle til avanserte teknikker. I 
foto vil de mest grunnleggende elementene ligge i bunn, sånn som motiv, 
komposisjon, vinkel m.m. 

• Lærestoff og progresjon – som med all annen læring må man starte med å få 
grunnstoffet på plass. Man begynner med det enkle uttrykk og lar elevene gå 
videre med mer avanserte teknikker etter hvert som de utviklingsmessig er klar for 
det. 

• Utstillinger og presentasjoner av eget arbeid er en integrert del av aktiviteten i 
billedverkstedet. Å vise fram hva man har fått til er viktig for elever i alle aldre. 
Som tommelfingerregel gjelder at alle skal presentere ett eller flere av sine 
arbeider i løpet av året. 
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SKAPENDE SKRIVING (Dessverre ble det ikke tilbud i dette faget i år pga kun 1 søker, men dette 
står åpent fra neste semester av) 
 
Fra og med i forfjor starta vi med Skapende skriving. 
Bruk av egne ord og erfaringer i skapende fortelling og skriving er egnet til å utvikle selvtillit 
og fremme engasjement og kunnskap til egne følelser i møtet med omverdenen. Ved å 
stimulere den personlige skrivegleden kan vi ta vare på og utvikle skrivelyst og uttrykksglede, 
utvikle språkfølelsen og utvide ordforrådet. Man vil stimulere til bruk og utvikling av egen 
fantasi, og bruke impulser fra nærmiljøet i utviklingen av personlig pregede tekster innenfor 
ulike genre. 
 
Språket er med på å forme tankene våre og vår oppfatning om oss selv og omverdenen. 
Gjennom å knytte båndet mellom språk og erfaring tettere sammen, kan vi øke tilknytningen 
til omverdenen, til medmennesker, til samfunnet  og til naturen. Språk og tanke er viktige 
redskaper i denne utforskningen. 
 
Det utbrukte språket – klisjeene og de innlærte frasene – er nyttige mot det første steget mot 
å lære nye uttrykksformer, men kan være lite meningsbærende når det har liten tilknytning til 
egen erfaring. Ved å oppdage ordene på ny kan elevene selv oppdage sammenhengen 
mellom erfaring og språklige bilder, og bli bevisste om at de kan endre det språklige uttrykket 
og tenkingen i tråd med egne erfaringer. Da kan de lettere kjenne igjen klisjeer og bli kritiske 
til tomme måter å si ting på. Gjennom skapende skriving kan de lære å sette nye ord på 
verden og sette friske språklige bilder på det de opplever. 
 
I undervisningstimene skal det skapes ro, trygghet og stemning for skriving. En for høytidlig 
eller formell holdning kan ofte utvikle barrierer hos elevene. 
 
Elevene bør også få møte erfarne forfattere eller andre med erfaring i utforming og utvikling 
av tekster. 
 
I valg av læreformer må man ta utgangspunkt i elevens alder, ståsted og forutsetninger. 
Elevens egenutvikling skal stå sentralt. 
 
Av former som bør brukes kan man nevne: 

• Av innholdskomponenter vil man benytte seg av: Lyrikk, rabledikt, prosadikt, 
sangtekster, noveller, eventyr, rim/regler/ordspill, argumentasjon, fortellinger og 
dramatikk. Det vil også være muligheter til at elevene utformer plakater og brosjyrer i 
forbindelse med Kulturskolens utstillinger, konserter og forestillinger. 

• Bli glad i å lese og skrive 
• Utvikle et personlig og selvstendig språk gjennom utforsking av skriving. 
• Lære seg å uttrykke egne følelser, meninger og erfaringer, og på denne måten utvikle 

sin egen identitet. 
• Øve seg i å oppfatte budskap og virkemidler i ulike slag av tekster. 
• Bli dristigere i å bryte med vanetenking og ordinær språkbruk. 
• Lære seg å bruke verktøy for tekstutforming, tradisjonelle og også elektroniske etter 

hvert. 
• Utvikle evnen til å vurdere egne og andres tekster. 
• Øve seg i prosessorientert skriving 
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ANNET – KUL-MAT 
 
Også i år vil vi satse på det nye tilbudet i Kulturskolen, - KUL-MAT. Faget skal bidra til å 
inspirere elevene til å lage mat, videreføre mattradisjoner og til å oppleve glede og trivsel 
rundt det å ha laget maten selv og også rundt selve måltidet.  
 
Spesielt artig er det også at Kulturskolerådet nasjonalt jobber for å utvikle et eget fag ved de 
norske kulturskolene som handler om matkultur, estetikk, ernæring, håndverk og kunnskap 
og bevissthet rundt råvarer. 
Ønsket er å skape bevisste forbrukere og skape interesse for mat og kokkefaget – øke 
rekrutteringen til yrket og skape gode holdninger og bevissthet hos de unge, i forhold til norsk 
matkultur og – tradisjon. 
Matens kvalitet er også noe vi ønsker å sette fokus på. Lokal mattradisjon, lokale råvarer, 
synliggjøring av norske råvarer/kvalitetsvarer er også en viktig del av denne satsingen. Men 
også andre lands tradisjoner og spesialiteter vil bli vektlagt. 
 
Elevene får gjennom praktisk arbeid opparbeidet kunnskaper om matlaging, arbeidsteknikker 
og bruk av redskaper. Ved å legge forholdene til rette for selvstendig arbeid, samarbeid og 
arbeidsdeling bidrar også opplæringen til å fremme likestilling. 
 
Som forbrukere er det viktig at elevene utvikler evnen til å ta valg og reflektere kritisk. 
Elevene vil også opparbeide seg en forståelse for at det er en sammenheng mellom 
kosthold, livsstil og helse, slik at de har et grunnlag for å velge en helsefremmende livsstil.  
 
De vil også utvikle kompetanse i å vurdere, velge og handle miljøbevisst, slik at de kan 
forvalte ressurser og utvikle respekt for verdier. 
 
 
I valg av læreformer må man ta utgangspunkt i elevens alder, ståsted og forutsetninger. 
Elevens egenutvikling skal stå sentralt. 
Av former som kan brukes bør man nevne: 

• Barn og unge skal få lære seg å lage enkel og tradisjonsrik mat fra bunnen av, både 
norsk og andre lands matkulturer blir laget, utforsket og smakt på. 

• Legge til rette for inspirerende forhold med faglig veiledning og god oppfølging. 
• Satse på gode råvare og grunnleggende teknikker. 
• Hver enkelt elev skal også få utfolde seg i forhold til smak og en personlig ”touch” på 

måltidene. 
• Få vite hva maten vi spiser egentlig inneholder. 
• Ta vare på landets og ikke minst landsdelens egne tradisjoner når det gjelder mat. 
• La de unge få forståelse av at hurtigmat og lettvinte løsninger i matveien ikke er det 

beste, enten det nå gjelder næringsstoffer eller økonomi. 
• For det meste praktisk rettet, men en del teori som veie, måle, ordforklaringer, uttrykk, 

hvordan sette sammen et ernæringsriktig måltid. 
• Fokus på renslighet, orden og ryddighet i forbindelse med kjøkkenarbeid, - ikke minst 

blir oppvasken og det å ta vare på rester en faktor som må vektlegges. 
• Skape trivsel rundt måltidet, tørre å smake på ulike ting og lage en trivelig 

oppdekning. 
• Når forholdene ligger til rette for det vil elevene vise sine kunnskaper og ferdigheter 

frem for andre i ulike sammenhenger der det vil være naturlig. 
• Gi elevene kunnskap om hva som finnes av råvarer i nærmiljøet og hvordan man kan 

utnytte disse ressursene på en god måte. 
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ARBEIDSFORMER OG ORGANISERING I KULTURSKOLEN 
 
Det er viktig at elevene får nok undervisningstid. Gruppeundervisning er å foretrekke der 
fellesinstruksjon, samspill og samhandling, felles utvikling og utveksling av opplevelser og 
erfaringer blir muliggjort. Elevene blir forbilder for hverandre. 
Størrelsen på gruppen må være å kombinere trivsel med hensynet til pedagogisk veiledning 
til enkeltelever. Som gruppe må man ”spille på lag”, og ta vare på hverandre som 
mennesker. 
Elevene bør bli innlemmet i et miljø hvor de får mulighet til å bli godt kjent med hverandre, og 
får delta i sosiale/musikalske/kunstneriske arrangementer og opptredener hvor de opplever 
tilhørighet. 
 
Undervisningstid med elevene: 
 
Barneteateret:          60 min. pr. uke 
Teatergruppa 4-6kl.:       90 min. pr. uke 
Ungdomsteateret:     90 min. pr. uke 
  
Alle tre teatergruppene må nok regne med noen ekstraøvinger opp mot premierer og andre 
forestillinger. 
 
Barnekor:         45 min. pr. uke 
      
Voksenkor:     120 min. pr. uke inkl. pause 

 
Korgruppene må nok regne med noen ekstraøvinger opp mot konserter og 

fremføringer. 
 
Trompet/kornett/althorn/fløyte/gitar:    45 min. pr. uke 
Korps samspill:     120 min. pr. uke (i perioder mot jul og mot vår) 
  

Pluss ekstraøvinger frem mot konserter og fremføringer. 
 
(Skapende skriving:      45 min. pr. uke) 
 
Musikkbhg./musikkaktiviteter  TU    30 - 45 min. pr. uke 
 
Kulturskoletimen      45 min pr. uke 
 
 
Billedverksted:      75 min. pr. uke unntatt en dag pr. mnd 
 
KUL-MAT:     180 min pr. mnd  
  
 Pluss ekstratid til klargjøring og montering fram mot utstillinger og presentasjoner. 
 
Eldre-/seniorsang med ca 60 min. pr. mnd. 
 
Ellers: 
Det vil også bli semesterkonserter/fremføringer for hele Kulturskolen samlet i tillegg til andre 
forestillinger ellers i året (huskonserter, ting vi er blitt bedt spesielt med på som for eksempel 
opptredener på kafeér, på Gargo, i kirker, på møter, andre tilstelninger osv.) 
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Tverretatlig samarbeid 
Det må sees på som viktig å kunne delta i ett tverretatlig samarbeid med både skoler, 
barnehager, institusjoner, kirke og kulturetaten for øvrig. Her stiller vi med et pluss da 
kulturskolerektor også er ansatt på kulturkontoret, og de andre lærerne er ansatt i skoler i 
kommunen. Det er på denne måten ganske oversiktlig og man vet om det meste som foregår 
i de andre sektorene. Minuset kan være at man blander sammen roller for mye og ikke ”ser 
skogen for bare trær”. Det må hele tiden settes fokus på å se muligheter og å ikke henge seg 
opp i begrensinger. 
Samarbeid om ”Ungdommens kulturmønstring” er en meget aktuell måte å synliggjøre det 
tverretatlige samarbeidet på. Det er viktig å engasjere seg i slikt arbeid, da dette vil gi barn 
og unge et helhetlig tilbud, der ulike samarbeidspartnere i kommune og region vet om 
hverandre og kan arbeide mot et felles mål. Her bør vi bestrebe oss på å få skolene mer med 
”på banen”. 
 
Lokaler og utstyr 
Teatergruppene bruker scenen, deler av salen og garderober på Kulturhuset til sine øvinger. 
Det er en stor fordel å kunne jobbe ”rett på gulvet”, og der har vi bla. lys og lyd ferdig oppsatt. 
Det er også etter hvert blitt en ganske så fin samling med rekvisitter, kostymer og annet 
utstyr der (samarbeid med Revygruppa) som er lett tilgjengelig for å ta i bruk. Dermed kan 
man tidlig begynne å tenke scenografi. 
Det er også blendingsmuligheter slik at lys kan justeres og innstilles til riktig styrke og 
retning. Til teateraktiviteter gir salen gode muligheter for fysisk utfoldelse og det er samtidig 
god ventilasjon. Der det vil bli behov for inndeling av smågrupper, kan man bruke begge 
garderober, scene og deler av salen til grupperom. Teaterproduksjoner krever av og til store 
og tunge rekvisitter og kulisser, - disse trenger man da ikke å flytte på lenger enn fra lager til 
scene. Det er også en stor fordel å kunne øve i de samme lokaler som forestillinger skal 
settes opp.  
 
Billedverksted, kor, barnekor, korpsinstrumenter, de aller yngste teaterelevene og gitar vil 
bruke skolen i Burfjord sitt musikkrom, (og av og til også andre klasserom) til sin 
undervisning.  
Der vil belysningen være jevnt over god, god akustikk og rimelig bra temperatur. Ventilasjon 
kan til tider bli sjenert av lukt fra sløydfløya, men det er så sjeldent at det kan ikke sees på 
som et problem. Her er det muligheter for lagring og oppbevaring av materiell og utstyr og 
ferdig billedkunst kan oppbevares på forsvarlig og sikker måte slik at ingenting av elevenes 
arbeider blir ødelagt. Her er også vaskekum tilgjengelig for rengjøring av pensler og 
blandebrett. Noter og instrumenter er også lett tilgjengelig. Ved å flytte unna bord og stoler vil 
man få rikelig med plass til oppvarmingsaktiviteter i forbindelse med for eksempel kor. 
Kulturskoletimen vil også foregå på musikkrom på skolen i Burfjord. Her vil gruppen kunne få 
utfolde seg i et nøytralt miljø uten andre forstyrrelser. Pulter og stoler må skyves unna for å 
gi rommet den plassen gruppen trenger.  
 
KUL-MAT vil bruke skolekjøkkenet på skolen i Burfjord. Her er allerede ovner, benker, skap 
og skuffer med det utstyret som trengs for å kunne lage mat i de rette omgivelser.  
Eldre-/seniorsang vil bli utført på Gargo Syke- og pleiehjem og Musikkaktiviteter for brukere 
av TTPU vil bli lagt (fortrinnsvis) til musikkrommet på skolen i Burfjord, eller i TU sine lokaler. 
Musikkbarnehage vil foregå i barnehagene. 
 
Kulturhuset blir brukt som konsert-/forestillings- og utstillingslokale ved 
semesteravslutningene og andre store oppsetninger. Der er det plass for alle elever med alle 
uttrykk, samt at det kan ordnes med tilskuerplass og småbord til kaffe og kake-kos. Men stort 
sett alle lokaler kan benyttes til enkelt-konserter eller utstillinger bare man legger til rette for 
dette på forhånd. 
Som et mål og en drøm for fremtiden ser vi for oss et eget bygg eller egne lokaler til 
Kulturskolen. 
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MEDARBEIDERE/KOLLEGAER 
 
Medarbeidere i Kulturskolen i år er: 
 
Anne K. Bårdseth, undervisning (20% stilling)  Kulturskoletimen, eldre-/seniorsang, 

musikkakt.TU og bhg., ”Storkorpset” i 
bolke-undervisning 

   
 
Ole J. Engebretsen, undervisning  (20% stilling)  Gitar nybeg. og viderekommet, voksenkor 
 
 
Rita Boberg Pedersen, undervisning (30% stilling) Barneteater, mellomgruppe teater,  

ungdomsteater, barnekor, trompet/kornett, 
billedverksted, KUL-MAT 

 
Rita Boberg Pedersen, rektor  (20% stilling)  Administrasjon og organisering. 
 
 
I tillegg vil vi også ta inn andre lærerkrefter i forbindelse med kortere kurs. Disse vil komme 
på plass etter hvert som hva økonomi og behov tilsier. 
 
Lærerens møte med elevene og elevens møte med de kunstneriske aktivitetene er det 
sentrale i lærearbeidet. Samtidig er det viktig å legge vekt på det sosiale samspillet mellom 
elevene. Lærerens arbeid vil bestå i kortsiktige ferdighetsmål og de langsiktige mål for 
estetisk ”oppdragelse”. Et systematisk og langsiktig arbeid er det som må til for at alle 
elevene skal lære mest mulig på sine premisser. Lærer må også kunne beherske det å ”ta 
øyeblikket”, kunne improvisere og ta vare på elevinitiativ og utfoldelse. Samtidig blir det viktig 
å motivere og bevisstgjøre betydningen av egenøving, gode arbeidsvaner og å ta ansvar. 
Lærer må kunne tilrettelegge prosjekter, forestillinger, konserter og fremføringer i samarbeid 
med elevene og andre involverte.  
 
Lærer må være et forbilde med sitt engasjement. Undervisning og læring er ikke det samme. 
Læring skjer med og i eleven, og det blir lærers oppgave å sette i gang elevens prosess for å 
få til best mulig læring. 
Lærer er kunstnerisk leder, igangsetter, veileder og samspills- og samtalepartner. Det blir 
særdeles viktig å vise tiltro til at elevene har muligheter innenfor sitt felt og gi 
tilbakemeldinger på utvikling.  
At tilretteleggingen er ferdiggjort når undervisningen begynner er en selvfølge. 
Elevene trenger hele veien utfordringer, motivasjon, oppmerksomhet og støtte. Spesielt vil 
en forestilling/framføring/konsert kreve lærers vurdering av hva eleven kan mestre, slik at 
opplevelsen blir til berikelse for alle parter. 
 
Medarbeiderne skal forsøke å fungere i et fellesskap, reflektere over den praktiske 
hverdagen og over Kulturskolens betydning for opplæring. 
Samarbeid om beslutninger og planlegging, gjennomføring og vurdering er nøkkelordet for å 
få Kulturskolen til å fungere etter intensjonene. 
Vi stiller alle med ulike forutsetninger, og med kompetanse på forskjellige felt. Men med en 
trygg faglig plattform, erfaring og metodisk innsikt kan vi gjøre Kulturskolen til et godt sted å 
være for elevene. 
Men vi må imidlertid ikke lene oss tilbake på gammel kunnskap, men hele tiden forsøke å 
fornye og forbedre oss så langt menneskelige og økonomiske rammer tillater oss. 
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REGLEMENT 
 

· Eleven binder seg til ett skoleår ved påmelding. Innenfor skoleåret kan 
elevplassen kun sies opp ved flytting fra kommunen, langvarig sykdom eller 
lignende. 

· Rett til undervisning kan mistes dersom eleven gjentatte ganger ikke møter opp til 
sin avtalte time, og ikke har gitt beskjed om dette til lærer på forhånd. 
Elevbetalingen må likevel betales for hele skoleåret. Ved forhåndsgitt beskjed om 
fravær vil lærer forsøke å erstatte elevens time ved anledning. Dersom lærer må 
være borte fra undervisningen vil time også bli forsøkt erstattet. 

· Særskilte forhold som kan angå undervisningen meldes fra om til rektor, som 
igjen informerer lærer dersom det er nødvendig. 

·  Dersom flere i familien mottar enkeltundervisning i form av enetimer i kulturskolen, 
eller en elev mottar undervisning i form av enetimer på flere instrumenter, vil 
elevbetalingen reduseres med 50% for alle, unntatt en. Det vil si at én betaler full 
elevkontingent på 525,- (barn) og de resterende betaler kr. 262,50- pr. halvår. For 
gruppeundervisning gjelder ikke moderasjon. 

 
 
SATSER FOR KULTURSKOLEN FOR SKOLEÅRET 2013/14 pr. semester: 
 
Barn enetimer – kr. 525,-       Barn/voksne gruppe – 260,- Voksne enetimer – 1050,- 

 
Det vil bli sendt ut en giro pr. semester fra kommunekassen etter rektors anmodning.  
 
 
SAMARBEID KULTURSKOLE - HJEM 
 
Kontakten mellom hjem og skole er viktig. 
Det bør så raskt som mulig bygges opp et åpent tillitsforhold. 
Foreldrene er en ressurs! Kulturskolen bør få kartlagt så fort som mulig dersom det er noen 
foreldre som kan stille opp for kulturskolen med f.eks med å lage kostymer, kulisser, henge 
opp utstillinger, bake kaker, dele ut program, osv.osv. Vi vil gjerne at foreldrene skal få et 
eierforhold til Kulturskolen på lik linje med elevene som går her, og oss lærere. Sammen kan 
vi bli dynamitt og få til det meste! 
 
Det er ikke nødvendig at foreldrene er med elevene på time, men foreldre er hjertelig 
velkommen til å stikke innom av og til for å bli med på timene. 
Der det er naturlig vil det bli viktig med informasjon til foreldrene om elevens utvikling, 
framgang, trivsel, fremmøte og arbeidsinnsats. 
Man bør også oppfordre foreldrene til å gi informasjon andre veien, - det kan være at eleven 
har spesielle behov, problemer i kortere eller lengre perioder, kanskje spesielle ferdigheter 
de ønsker at eleven skal utvikle. 
 
Dette kan gjøres på flere måter: - Foreldremøte på høsten med generell informasjon 

- Kontakt gjennom brev og telefoner om ting som angår     
eleven (timeplaner, endringer i opplegget, annen 
informasjon.) 
- Tilbud om foreldresamtaler ved semesterslutt. 
- Invitasjon til forestillinger, framvisning og konserter, og 
oppfordring til samarbeid om å avvikle disse. 
- Forespørsler om hjelp til større arbeider, for eksempel 
dugnader i forbindelse med kullisse- og kostymearbeid. 
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VURDERING OG UTVIKLING 
 
Vi har to typer vurderinger: 

• Elevvurdering 
• Vurdering av virksomheten 

 
Elevvurdering 
 
Kulturskolen skal være et sted hvor elevene med glede går for å utvikle og uttrykke seg uten 
eksamenspress og konkurransejag. Erfaringene de får skal være med på å gjøre dem til 
vinnere på sine premisser.  
 
Formålet med elevvurdering i Kulturskolen er å hjelpe eleven i kunstnerisk og personlig 
utvikling, derfor vil en formalisert elevvurdering ikke være aktuelt, (Jmfr. Rammeplanen) men 
vurderingen har disse hensikter: 

• Veilede, motivere og utvikle eleven 
• Orientere eleven, foresatte (og evt grunnskolelærere) om elevens kunstfaglige 

utvikling. 
• Å motivere lærer til å kontinuerlig vurdere sine arbeidsmåter og praksis 

 
 
Vurdering av virksomheten 
Dette er et nødvendig ledd i Kulturskolens helhetlige planlegging. For å oppnå et godt 
læringsmiljø med gode arbeidsforhold, må man kontinuerlig vurdere sin virksomhet. Dette vil 
også være en mulighet til å dokumentere og synliggjøre Kulturskolen utad. 
Formålet med virksomhetsvurdering er å sikre at organisering, tilrettelegging og 
gjennomføring av opplæringa er slik at man kan oppnå Kulturskolens mål. 
Resultatet av vurderinga skal være informasjon til kommunen om hvordan opplæringa 
foregår og hva man oppnår. Denne informasjonen er meget nødvendig for at overordnet nivå 
skal kunne gjøre sine prioriteringer. 
 
 
Utvikling av Kulturskolen - Prosjektstøtte 
For å få en fornuftig utvikling av Kulturskolen er det viktig å følge innbyggernes ønsker og 
behov for opplæring/undervisning. Kulturskolen skal ikke bare være for noen ytterst få, men 
forsøke å favne så mange brukere som mulig. Her blir det viktig å få kartlagt behov og 
ønsker, spesielt blant barn og unge, og så jobbe videre med planlegging av nye tilbud. 
 
De ansatte bør få muligheter til å fornye seg og få ny inspirasjon. Dette kan gjøres ved at 
man legger forholdene til rette for at kursønsker og oppdateringsbehov imøtekommes i størst 
mulig grad. Her er det imidlertid lite penger å hente i de kommunale budsjetter, så det kan 
være at vi må ”stå på vent” i forhold til andre politisk prioriterte yrkesgrupper.  
Men det største og beste hjelpemiddelet til utvikling er at man vurderer og evaluerer 
underveis i skoleåret. For at dette skal ha noen nytteverdi er man nødt til å korrigere seg inn 
på en ny eller en annen kurs, avhengig av hva slags resultater evalueringsarbeidet viser. 
 
I dag har ikke Kulturskolen et eget sted å være. Vi har undervisningen på skolen i Burfjord på 
ulike rom og vi er noe på Flerbrukshuset. Ikke på noen av stedene kan vi la vårt utstyr stå 
fremme, alt må pakkes bort for hver eneste time. Og det finnes heller ikke noe sted hvor vi 
kan ha lagret materiell og utstyr. I dag så oppbevares det meste i to rom i huset hjemme hos 
rektor. Det sier seg selv at dette er en uholdbar og meget tungvint løsning. Derfor håper vi at 
også Kulturskolen kan komme på lista over nye, planlagte bygg i kommunal sammenheng.  
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Årlig inviteres det til å søke prosjektmidler fra forskjellige instanser. Disse er som regel 
øremerket til ulike formål eller spesielle grupperinger i befolkningen, men det finnes også en 
del frie midler man kan søke på. Konkurransen er imidlertid hard om disse, men det skal ikke 
hindre oss i å forsøke. For har man tanker og ideer til nye og spennende prosjekter som kan 
skape en god utvikling, kan det kanskje være gjennomførbart dersom man får inn eksterne 
midler. For å få til utvikling er man nødt til å sette i gang og å skape den selv. 
Fra høsten av var det meningen at Kulturskoletimen skulle inn til alle kommunens 
førsteklassinger. På grunn av sykdom, så er dette utsatt til over jul i første omgang. Men på 
grunn av ny regjering, så er det kommet sterke signaler om at dette skal trekkes inn igjen fra 
kulturskolens program. Vi får bare vente og se hva som skjer med tilbudet. Det er jo heller 
ingenting i veien for at ikke vi kan fortsette med dette uansett statlige bevilgninger. 
 
Det må nevnes at kulturskolen for fire år siden søkte støtte fra Norsk Kulturskoleråd til å 
opprette tilbudet Matkultur og Kokekunst. Vi fikk midler og startet opp høsten 09. Tidligere år 
ble vi plukket ut til å være forsøkskommune sammen med Klepp, Vågå, Dyrøy, Sandefjord  
og Drammen om akkurat dette - Kokekunst! Så her har vi vært i forkant og kunne stille med 
et ferdig utprøvd opplegg som den eneste kommunen i landet! Slikt kan man bli stolt og kry 
av, men også litt ydmyk på vegne av de som vi skal bruke midlene på, - det er elevene som 
skal ha utbytte av dette og det er de som skal få et tilbud som de har etterspurt.  
Vi fikk også støtte til dette fra statlig hold (Landbruks- og matdepartementet) og det samme 
fikk vi i forfjor og i fjor (15.000,-) etter innsendt prosjektsøknad. Navnet på tilbudet er 
imidlertid endret og heter nå KUL-MAT. Søknad for inneværende år er allerede sendt, og vi 
regner med å bli tatt i betraktning også i år. 
Vi har også fått innvilget en prosjektsøknad som går på komponering. Der har vi fått 30.000,- 
og dette skal gå til musikkprogrammer og opplæring av oss selv i første omgang, - siden kan 
vi overføre vår kunnskap til de elevene som viser spesiell interesse for dette. 
Det er imidlertid en masse arbeid både med prosjektsøknadene, med rapporteringen, med 
gjennomføringen og med evalueringen av så mange prosjekter, så vi håper at rektor makter 
å holde styr på dette underveis. I tillegg har vi enda litt igjen av de omsøkte 
Billedverkstedsmidlene fra fem år tilbake å administrere. Noen av tidligere års  prosjekter er 
ikke fullstendig avsluttet og må ajourføres, rapporteres og administreres. Disse midlene 
holder nok dette skoleåret ut, men så er det å finne nye friske penger dersom tilbudene skal 
videreføres. 
Oppsummert så kan vi vel si at det viktigste er arbeidsglede og engasjement for de vi er til 
for, - nemlig barn og unge i Kvænangen kommune. 
 
 
 
Kulturskolen i Kvænangen 
 
 
Rita Boberg Pedersen, rektor 
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