LIERNE KOMMUNE
Oppvekst- og kulturetaten
Kulturskolen

Lierne kulturskole
En kulturskole for alle!

Det gode vertskap i kulturskolen:
Det gode vertskap – begynner med oss sjøl!
Glad og positiv i alle møter med mennesker!
Respektere hverandre!
Se, lytt og bekreft eleven!
Mulighetsfokusert!
Avslutt timer med positive tilbakemeldinger!
God kommunikasjon i alle ledd!
En kopp kaffe!
Sosialt samvær!

TILBUD I KULTURSKOLEN 2017-18:
INDIVIDUELL OPPLÆRING:
Fra 3. kl. – Vgs.
36 uker + avslutning
Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på instrumenter og i mindre musikkgrupper.

INSTRUMENT:
-Gitar
-Trekkspill

-Bass
-Torader

1 elev:
3 elever:

22,5 min / uke
45,0 min / uke

-Ukulele
-Fiolin

-Slagverk
-Tverrfløyte

2 elever:
4 elever:

-Keyboard
-Treblåsere

30,0 min / uke
60,0 min / uke

Fra 3. kl. – Vgs.
Kulturskolen tilbyr sang i individuell undervisning eller i mindre grupper.
1 elev:
22,5 min / uke
2 elever:
30,0 min / uke
3 elever:
45,0 min / uke
4 elever:
60,0 min / uke

SANG:

-Piano
-Messingblåsere

36 uker + avslutning

GRUPPETILBUD:
Fra 1. – 2. klasse
45 min x 36 uker + avslutning
Et tilbud med bred, musikalsk undervisningsform basert på lek, rytme, sang og gehør. Tilbudet passer
for elever i 1. – 2. klasse som er glad i musikk, men som ikke valgt instrument enda. Rytme- og
stavspillinstrumenter har en vesentlig plass i dette tilbudet, men elevene vil også få prøve på andre
instrumenter det gis opplæring på i kulturskolen. Enkel noteopplæring vil også være en del av tilbudet.
Musikkmoro gir et godt grunnlag for senere opplæring på instrument.
-Sang/sangleker -Rytmeinstrumenter
-Utprøving av andre instrumenter
-Enkel notelære

MUSIKKMORO:

Fra 3. kl. – Vgs.
Kulturskolen tilbyr sang i kor, minimum antall 5 elever

KOR:

60 min x 36 uker + avslutning

HIPHOP/STREETDANCE: Fra 3. kl. – Vgs.

2 x 60 min x 18 uker + avslutning
Kulturskolen ønsker også å tilby kurs innenfor dans og kan for 3. året tilby hiphop/streetdance i
kulturskolen.
-Grunnprogram: Nybegynner – danset 1 år
- Kjerneprogram: Danset minst 2 år.

KUNSTKARUSELL:
Fra 4. - Vgs.
2 x 60 min x 18 uker + avslutning
For elever som ønsker å prøve ut flere tilbud i kulturskolen.
Dansen står i et spenningsfelt mellom fortid, nåtid og fremtid, mellom tradisjon og nyskaping.
Derfor vil kulturskolen ivareta dansens historie og tradisjon men samtidig ivareta nutidens
influenser. I visuell kunst vil kulturskolen ivareta gamle tradisjoner/håndverk og være oppdatert
på nåtidens trender i kunstuttrykk. Årets kunstkarusell vil derfor inneholde:
- Gammeldans x 3
- Swing x 3
-Kalligrafi-teksting x 3- Keramikk (Nb. elever ved Stortangen får keramikktimene i Sørli) x 6
-Tegning og maling (blyant/kull tegning, graffiti med soft pastell på papir) x 3
= 18 uker + avslutning
Fra 5. kl. – Vgs.
60 min x 36 uker + avslutning
Kulturskolen tilbyr rockeverksted/band fra 5. klasse. Eleven skal ha spilt sitt instrument i minimum to
år i kulturskolen.

ROCKEVERKSTED:

SØRLI SKOLE:







Musikkmoro (1. - 2. klasse)
Instrument (3. kl. – Vgs.)
Sang (3. kl. – Vgs.)
Kor (3. kl. – Vgs.)
Hiphop/streetdance; (3.kl –Vgs)
o Grunnprogram:
o Kjerneprogram:
Kunstkarusell (4.kl - Vgs.)

I skoletid utenom undervisning. Lærer: Vakant
Dag, klokkeslett etter avtale
Lærer: Jan Totland
Dag, klokkeslett etter avtale
Lærer: Vakant
Onsdager kl. 14.45-15.45
Lærer: Vakant
Annenhver mandag kl. 15-17
Annenhver mandag kl. 17-19

Lærer: Anki Høgsnes
Lærer: Anki Høgsnes

Annenhver torsdag kl.15-17


Lærere: Anki Høgsnes (dans) Ingela L. Skogmo (tegning/kalligrafi) Kathrin Hartmann (Keramikk)

Rockeverksted (fra 5. klasse)

Tirsdager kl. 14.45-15.45

Lærer: Jan Totland

STORTANGEN SKOLE:



Musikkmoro (1. - 2. klasse)
Instrument (3. kl. – Vgs.)





Sang (3. kl. – Vgs.)
Kor (3. kl. – Vgs.)
Hiphop/streetdance; (3.kl –Vgs)
o Grunnprogram:
o Kjerneprogram:
Kunstkarusell (4.kl. - Vgs.)




I skoletid utenom undervisning. Lærer: Vakant
Dag, klokkeslett etter avtale
Lærer: Jan Aggemyr
Michael Finnanger
Lena Mari Skåle
Dag, klokkeslett etter avtale
Lærer: Michael F.
Torsdager kl. 14.45-15.45
Lærer: Vakant
Annenhver mandag kl. 15-17
Annenhver mandag kl. 17-19

Lærer: Anki Høgsnes
Lærer: Anki Høgsnes

Annenhver torsdag kl.15-17

(NB Keramikk i Sørli)

Lærere: Anki Høgsnes (dans) Ingela L.Skogmo (tegning/kalligrafi) Kathrin Hartmann (keramikk)

Rockeverksted (fra 5. klasse)

Tirsdager kl. 14.45-15.45

Lærer: Michael F.

Enkelte valg av instrument betinger att det finnes tilgjengelige lærere.
Enkelte gruppeaktiviteter vil være betinget av interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.
Tilbudet gjelder fremst barn og ungdom. Andre voksne kan gis undervisning dersom det ikke er
ventelister. Vi tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket!
__________________________________________________________________________

KULTURSKOLEAVGIFTEN 2017-18
(Priser vedtatt av kommunestyret 070416, sak 23/16)
Instrument/sang (Individuell og i små grupper - 4 pers.):
Gruppetilbud: Hiphop/streetdance, Kunstkarusell, Kor, Rockeverksted:
Musikkmoro:

2900 kr / år
2200 kr / år
1500 kr / år

Moderasjon gis for alle tilbud
1. som søskenmoderasjon med 50 % fra og med nr. 2 i søskengruppe.
2. for en elevs tilbud nr. 2, 3… med 50 % så lenge skolen ikke har venteliste.
Det gis også muligheter for andre reduksjoner av satser:
3. Gratis gruppetilbud for de som kommer under inntektsgrensen som nyttes i
barnehage vedr. gratis kjernetid, eller 50 % for individuelle tilbud. Søsken kan
velge hver sin løsning.
4. Gratis kulturskole til nyankomne flyktninger, ett tilbud første året, pr. barn.
Full pris betales på dyreste tilbud. Moderasjon i pkt. 3 etter søknad og dokumentasjon fra foresatte.

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA;
finnes på Lierne kommunes hjemmeside; Søknadsskjema Alfabetisk rekkefølge, Kulturskole opptak, endring av plass og utmelding - elektronisk
SØKNADSFRIST 22.mai.
NB! Søknad er kun nødvendig for nye elever.
For elever som allerede er tatt opp i kulturskolen, må det bare varsles om det er endringer/ønsker
om annet tilbud eller endrede opplysninger om kontaktpersoner.
ENDRINGER;
Meldes via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Endring av plass».
ENDRINGSFRIST 22. mai
OM EN ELEV ØNSKER Å SLUTTE;
Meldes dette via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Utmelding».
Husk; Dette gjelder også for elever i 10. klasse som ønsker å slutte i kulturskolen.
UTMELDINGSFRIST 1.mai.

___________________________________________________________________________
VEDTEKTER FOR LIERNE KULTURSKOLE finner dere på Lierne kommunes hjemmeside;
Fritid og Kultur; Kulturskole; Vedtekter

https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=209&FilId=80

Spørsmål om tilbud, opplegg eller andre temaer knyttet til kulturskolen rettes til;
Rektor:
E-mail:
Tlf:

Ingela Landén-Skogmo
ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no
95 80 76 61

Vel møtt til et artig, inspirerende, fargerikt og kulturelt blomstrende skoleår
sammen med oss i kulturskolens team

Hilsen fra rektor og lærere i Lierne Kulturskole 

