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Velkommen til Gjesdal kulturskole! 
 
Om kulturskolen 
Gjesdal kulturskole har et bredt tilbud innen kunstfag for barn og unge fra 1. - 13. trinn, med 
ca 340 elevplasser og 13 ansatte. Voksne kan også få plass ved ledig kapasitet på individuell 
undervisning, for et år om gangen. Undervisningen vil etter høstferien flyttes til Veveriet. 
Pianoelever får også undervisning ved Dirdal skole. Undervisningen foregår etter skoletid og 
er et betalingstilbud. 
 
Visjon 

 Kvalitet i kunstfaglig opplæring gir mestring som gleder! 

 Kvalitet i kunstfaglig opplæring favner: Undervisning og utøving i kunstfag er utover 
sin kunstneriske egenverdi en kilde til oppdagelse og undring, erkjennelse og 
mestring, selvinnsikt og selvuttrykk, kreativitet og samhandling. Kulturskolens 
grunnsyn baseres på at alle elever har muligheter for utvikling boende i seg. Eleven 
lærer å måtte stå i noe over lang tid for å kunne mestre på høyt nivå. Kulturskolen vil 
stå for kvalitet i denne kunstfaglige opplæringen. Kvalitetsbegrepet omfatter alle 
ledd som administrasjon, undervisning, utøvende virksomhet, utstyr, lokaliteter, 
formidling, kommunikasjon, samt krav om kvalitet på elevens egen innsats.  

 Gir mestring som gleder favner: Lærerens rolle er å inspirere og legge til rette for 
elevens utvikling, gi muligheter til å utforske og oppdage de kunstneriske 
uttrykksmidlene. Deretter gi mulighet til å mestre disse uttrykksmidlene og ta dem i 
bruk. Deretter gjøre det mulig for elevene å bruke dem til egen formidling og 
skapende virksomhet. Gledesbegrepet legges til grunn i hele denne prosessen.  

  
Mål  

• Legge til rette for oppdagelse, læring, mestring, utvikling, kreativitet og formidling i 
kunstfag, ut fra hver enkelt elev sitt ståsted 

• Skape trygghet, trivsel, ro og orden med nulltoleranse for mobbing 
• Ha god og åpen kommunikasjon med foreldre/foresatte 
• Kulturskolen er en attraktiv arbeidsplass som knytter til seg personale med høy faglig 

kompetanse hvor arbeidet er preget av samarbeid og åpenhet 
• Være ressurssenter for kunst og kultur i opplæring og lokalmiljø 
• Bidra til godt og mangfoldig oppvekstmiljø 

 
Fokus i Gjesdal kulturskole 
 
Eleven 
 
Læreren 
 
Foresatte 
 

Oppdage og undre, Lære og mestre, Bruke og utvikle 
 
Faglig kompetent, Entusiastisk/glede for faget, Trygg på seg selv 
 
God kommunikasjon, Forventning om støtte 
 



Trinnvis opptreden 
Gjesdal kulturskole ønsker å gi elevene en trygg, god og pedagogisk progresjon for 
opptreden foran et publikum.  
 
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 gi beskjed om bruk av bilder utover dette ikke er greit. 

 

Veveriet 
Kulturskolen flytter endelig inn i egnet og sentrumsnært lokale. All undervisning etter 

høstferien vil dermed foregå i Veveriet. Pianoundervisningen på Dirdal fortsetter som før. 

Hvert rom i Veveriet er tilpasset hver enkelt disiplin. Kulturskolen holder til i tredje etasje. 

Billedkunstundervisningen vil imidlertid være i første etasje i det som kalles Folkeverkstedet i 

Biblioteket. Dette har vi ventet lenge på 

 
Noen aktiviteter kommende skoleår 

• Følger skoleruta til Jærskulen  
• Opptreden på 3 kommunestyremøter 
• Konsert Saniteten på ÅBOAS - 01. oktober 
• Huskonsert - 02. oktober 
• Velkommen inn i Veveriet ved ordfører - 04. oktober - for alle innbyggere 
• Allsang på ÅBOAS, 07. november, sang, piano, trekkspill, gitar 
• Billedkunst, dans og teater egne juleforestillinger/utstilling 
• Julekonserter på huset 17. og 18. desember 
• Utviklingssamtaler, uke 4 
• Øvingshelg 25. januar og 08. februar/evt også søndag 
• ÅPNINGSUKE VEVERIET – 12., 14. og 15. februar 
• Huskonserter 24. – 25. mars 
• Venneuke i uke 17 
• Barnas festival i Kongeparken (06. og 07. juni?) 
• + mye mer 

 
Diverse informasjon 

• Ved ekstra tilrettelegging for eleven, vennligst informer faglærer/rektor 
• Beskjeder fra hjemmene gis direkte til lærer 
• På hjemmesiden finnes oppdatert liste over alle ansatte med mail og telefon  
• 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% av kommunen og ca 30% egenandel 
• Refusjon utover 2 ganger avlyst undervisning per semester 
• Elever som er forhindret i å møte til timen får ikke reduksjon i pris 
• Kulturskolen må til enhver tid ha oppdatert telefon, mail og adresse til foresatte 

 
 
 



Søknad, opptak, re-registrering og pris 
Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1. mai. Prioritering skjer etter søknadsdato.  
Alle elever som vil beholde plassen neste skoleår må re-registrere sin elevplass innen 1. mai. 
Det kan imidlertid søkes og elever tas inn hele året ved ledig kapasitet. Prisene gjelder per 
semester og indeksreguleres hver 01.01: 
 
Instrumental, sang og billedkunst  kr 1.720,- 
Band       kr    927,- 
Dans og teater    kr 1.473,- 
Ballett kombinert med jazzdans  kr    783,- (går du bare på ballett er det fullpris) 
Voksne: Instrumental og solosang  kr 2.122,- 
Instrumentleie    kr    340,- (gitar, fiolin og trekkspill) 
Kulturskolen har ikke søskenmoderasjon. For instrumentalundervisning må en disponere 
tilsvarende instrument på fritiden. Det jobbes med å innføre behovsprøvde friplasser. 
 
Oppsigelse av elevplass gjennom året og prøvetime 
Oppsigelse av plass må leveres skriftlig til rektor. Dersom fristene for utmelding ikke 
overholdes, kan kulturskolen kreve skolepenger for kommende semester. Elever som ikke 
fullfører et semester, må likevel betale for det påbegynte semesteret. Frist for oppsigelse av 
elevplass er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Nye elever har en 
gratis prøvetime. 
 
Den kulturelle skolesekken  
Gjesdal kulturskole er kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken. Noen produksjoner 
kommer direkte fra Rogaland fylkeskommune. Videre får Gjesdal årlig en sum til lokale 
produksjoner. Hvert klassetrinn er delt opp i tema, for å sikre at alle elever får det samme 
tilbudet av lokale produksjoner. 
 
Presentasjon av lærere og omvisning 
Alle tilstedeværende lærere presenterte seg, og var deretter tilgjengelige for spørsmål fra 
elever og foresatte. Omvisning av undervisningsrom til slutt. 
 
Vi ser fram til et nytt skoleår sammen med alle våre flotte elever! 
 
Ref: Ingvild Arnevik Aadnøy 
 
 
Rektor:   Ingvild Arnevik Aadnøy Telefon: 47 86 49 59 
Ass. rektor:  Linn Ellise Hovland  Telefon: 928 14 076  
E-post:   kulturskolen@gjesdal.kommune.no 
Hjemmeside:   www.minskole.no/gjesdalk 
Besøksadresse:  Gjesdal kulturskole, Veveriet, Rettedalen 4, 4330 Ålgård 
Postadr (faktura):   Gjesdal kommune, v/Gjesdal kulturskole (Fakturamottak)  

Rettedalen 1, 4330 Ålgård 
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