
Kulturskolen bygger KOMPETANSE!

Kulturskolen gir rom for DRØMMER!

Velkommen som SØKER!

NYHETER HØSTEN 2015: 
Sanggruppe 2.-5. og Ballett 2.-4. trinn

Foto: Gjesdalbuen



Lurer du på hva Gjesdal kulturskole driver med?

• Tilbyr undervisning i kunstfag utenom ordinær skoletid
• For barn og unge i skolealder bosatt i Gjesdal kommune
• Voksne kan få undervisning ved ledig kapasitet
• Grupper i dans, drama, visuelle kunstfag, band og sang
• Individuell undervisning i sang og på flere instrumenter
• Det medfølger semesteravgift for å benytte tilbudet
• Kulturskolens visjon er kvalitet og glede

Hva mener forskere om 
fremtidens kompetanse?

Flere ledende organisasjoner knytter begreper til fremtidens 
kompetanse. Her er noen av dem:

• Kreativitet
• Kritisk tenking
• Verdier; innsats, mot, vilje, arbeid m.m.
• Holdninger og viten om seg selv
• Kommunikasjon, samarbeid, tverrfaglighet
• Handlingskompetanse
• Evne til å møte forandringer
• Problemløsning  - det finnes ikke kun et riktig svar
• Forutsetninger for å tenke og gjøre seg forestillinger for å 

bygge opp/skape
• Evne til å engasjere seg og søke innflytelse

Kulturskolen er en arena hvor mange av disse begrepene 
inngår i den kunstfaglige læringen. Det kunstfaglige tilbudet i 
kulturskolen representerer en vesentlig fordypning utover 
estetiske fag i det obligatoriske skoleverket.



Hvordan søke/beholde plass til/etter hovedopptaket?

Nye søkere:   Må søke fra kulturskolens hjemmeside
Beholde plass:  Levere skriftlig bekreftelse til faglærer
Frist:    1. mai 2015

Hvor holder kulturskolen til?

Gjesdal kulturskole har sin base ved Bærland skole på Ålgård, 
samt det gis pianoundervisning ved Dirdal skole.

Foto: Anders Montgomery/Jone Stava

Rektor:   Ingvild Arnevik Aadnøy
Telefon:   51 61 45 60/47 86 49 59
E-post:   ingvild.aadnoy@gjesdal.kommune.no
Hjemmeside: www.minskole.no/gjesdalk
Facebook:   www.facebook.com/gjesdalk
Postadr:   Gjesdal kulturskole, Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Besøksadr:   Gjesdal kulturskole, Barliveien 5, 4330 Ålgård



Velkommen til inspirasjonskveld med Siri Vølstad Jensen!
Siri har vært elev ved Gjesdal kulturskole i mange år. 

Kom og hør henne fortelle om inspirasjon, motivasjon og 
erfaringer fra hennes musikalske karriere.

Du kan gjerne komme om du ikke er elev i kulturskolen!

Onsdag 22. april 
Klokken 19.00 - 20.00
Bærlandshuset Amfi

Fri entrè
Begrenset antall plasser 

Åpen inspirasjonskveld med
SIRI VØLSTAD JENSEN


