
Hjertelig velkommen 
til nytt skoleår! 



• Visjon og mål for 
Gjesdal kulturskole

• Aktivitet kommende 
skoleår

• Regler og info

• Vi snurrer film

• Presentasjon av 
faglærere og omvisning

Agenda 



Visjon
Kvalitet i kunstfaglig opplæring gir 

mestring som gleder



Mål

1. Gi eleven læring og mestring i kunstfag fra bredde til fordypning

2. Skape trygghet og trivsel med nulltoleranse for mobbing

3. Ha god kommunikasjon med foresatte

4. Ivareta høy kunstfaglig kompetanse hos ansatte

5. Være ressurssenter for kunst og kultur i kommunen

6. Skape attraktive kunstfaglige tilbud

7. Ha en arbeidsplass preget av samarbeid og åpenhet



Fokus i Gjesdal kulturskole

Eleven

Læreren

Foresatte

Oppdage og undre
Lære og mestre 
Bruke og utvikle

Trygg og god pedagog
Faglig kompetent 
Entusiastisk/glede for faget

God kommunikasjon
Forventning om støtte



Trinnvis 
opptreden

Gjesdal kulturskole 
ønsker å gi elevene en 
trygg, god og pedagogisk 
progresjon for opptreden 
foran et publikum. 

BLÅ: SAMPRODUKSJON 
Hvem: Viderekomne elever/grupper som passer inn i samprod.
Hvor: Sal og scene
Publikum: Åpent for alle
Billetter: Ja – LinTicket kr 100,- for alle
Lys/lyd: Eksterne

LILLA: PRODUKSJON 
Hvem: Viderekomne elever internt på faget eller på tvers av fag
Hvor: Rom med scene
Publikum: Åpent for alle
Billetter: Ja – LinTicket kr 50,- o/16 år
Lys/lyd: Interne eller eksterne

GRØNN: ELEVKONSERT/FORESTILLING/UTSTILLING
Hvem: Elever på nybegynnerstadiet internt på faget
Hvor: Undervisningsrom
Publikum: Kun lærer og andre elever 
Billetter: Nei
Lys/lyd: Faglærer 

GUL: FAGKONSERT/FORESTILLING/UTSTILLING
Hvem: Elever internt på faget
Hvor: Undervisningsrom eller annet
Publikum: Familie
Billetter: Nei  
Lys/lyd: Faglærer 

RØD: HUSKONSERT/FORESTILLING/UTSTILLING
Hvem: Elever internt på faget eller på tvers av fag 
Hvor: Rom med scene
Publikum: Åpent for alle  
Billetter: Nei
Lys/lyd: Interne





Veveriet
Nå har vi endelig flyttet inn i drømmehuset vårt.

Vi er veldig fornøyd med lokaliteter, beliggenhet og det å ha et 
hus som bygger opp om en sterkere identitet for kulturskolen i 

lokalmiljøet.



Kvalitet og gledeVi har det gøy i kulturskolen!



Kvalitet og glede

og…

vil du bli skikkelig god
må du bli skikkelig god til å øve!



Kommende skoleår
• Følger skoleruta til Jærskulen, kan endres noe alt etter aktivitet resten av året
• Opptreden på 3 kommunestyremøter
• Huskonsert 20. og 21. oktober
• Konsert/allsang på ÅBOAS - 22. oktober
• Billedkunst, dans og teater juleforestilling/utstilling uke 51
• Små elevkonserter på huset uke 51
• Julekonsert med flere disipliner 15. desember
• Julekonsert med Dirdalselevene på Dirdal skole 18. desember
• Utviklingssamtaler, uke 4
• Huskonsert 23. og 24. februar
• KARDEMOMMEBY Øvingshelg 12. - 13. mars
• Kulturskoleuke uke 11 og Kulturskolefestival på Veveriet 16. mars
• KARDEMOMMEBY Generalprøve 17. mars
• KARDEMOMMEBY Skoleforestilling og kveldsforestilling 18. - 19. mars
• Venneuke og barnehageuke (vi opptrer i barnehager) uke 15
• Barnas festival i Kongeparken (29. – 30. mai?)
• + mye mer



Kompetansebevis

• Elevene i kulturskolen får 
etter å ha gått 5 og 10 år i 
kulturskolen utdelt 
kompetansebevis i form 
av sølv og gulldiplom



Billedbruk

Kulturskolen bruker bilder av elever i sin 
markedsføring. De som ikke ønsker dette har 

huket av på søknadsskjema. 

Ved innspilling av for eksempel reklamefilm spør 
vi om ekstra tillatelse. 

Vennligst ta kontakt hvis innspill til dette.



Kvalitet og glede



Diverse informasjon

• Elevliste for dem som ønsker å spille på private oppdrag

• 38 undervisningsuker, derav noen uker med 
fellesprosjekt

• Ved fravær skal det gis melding til faglærer

• Ved oppsigelse av plass skal det gis melding til rektor

• Serviceerklæring og forventninger, Pedagogisk 
plattform, Regler og info etc. finner du på 
hjemmesiden: https://www.minskole.no/gjesdalk

https://www.minskole.no/gjesdalk




Kvalitet og glede



Mer info
• Ved spesiell tilrettelegging for eleven vennligst informer faglærer/rektor
• Å opptre er en del av opplæringen i kulturskolen, alle som ønsker får 

opptre i løpet av året, ingen tvang
• Ved større konserter får de som har gått/kommet lengst opptre
• Billettinntekter er en del av kulturskolen sitt budsjett
• Subsidiert undervisning finansiert ca 70% kommune og ca 30% 

elevbetaling
• Refusjon utover 2 fravær per semester
• Elever som er forhindret i å møte til timen får ikke reduksjon i pris
• Kontaktflyt krever oppdatert telefonnr, mail og adr. på Speedadmin
• Beskjeder fra hjemmene ønskes gitt direkte til lærer
• På hjemmesiden finnes oppdatert liste over alle ansatte med mail og tlf. 
• For å beholde elevplass påfølgende år må en Re-registrere: frist 1. mai
• Søknad om friplass: frist 1. juni



Kvalitet og glede



Den kulturelle skolesekken

Klassetrinn Sjanger

1 Teater - Fortellerkunst

2 Teater - Fortellerkunst

3 Kulturarv - Naturvitenskap 

4 Kulturarv - Naturvitenskap 

5
Kulturarv - Jernalder og Vikingtid
Jernaldergården og Arkeologisk 
museum

6 Litteratur - Forfatterbesøk 

7 Dans - Streetdance

8
Visuell kunst - Arkitektur
Hå gamle prestegard 

9 Film

10 Musikkomposisjon på iPad

Gjesdal kulturskole er 
kommunekontakt for 
Den kulturelle 
skolesekken og 
organiserer alle lokale 
produksjoner





Snurr film
https://www.youtube.com/watch?v=aYUZOlthxJc

https://www.youtube.com/watch?v=99U7BDGFN9o

https://www.youtube.com/watch?v=aYUZOlthxJc
https://www.youtube.com/watch?v=99U7BDGFN9o
https://drive.google.com/file/d/0B1LjlrbxBVO5RGRCZVZUMjdxT2c/view?pref=2&pli=1


Kvalitet og glede



• Spørsmål fra 
salen

• Presentasjon av 
lærere


