
Utviklingssamtaler 2020 
Gjesdal kulturskole 

 
 

Gjesdal kulturskole har felles oppstartsmøte for alle disipliner ved hvert skoleårs begynnelse. 
Det gis også tilbud om utviklingssamtaler mellom elev/foresatte og faglærer en gang per år. 
Målet med utviklingssamtalene er: 
 

- Elev og foresatte kan formidle andre sider ved eleven enn det faglærer opplever på 
kulturskolen 

- Faglærer kan fortelle hvordan eleven fungerer både sosialt og faglig i 
kulturskolesammenheng  

 
For best mulig å kunne stimulere eleven til mestring og utvikling i kunstfaget, samt trygghet i 
undervisningssituasjonen, er det viktig at faglærer kjenner til flere sider ved eleven. 
Situasjonen i kulturskolen er ofte annerledes enn barnets hverdag hjemme og på skolen. 
Barnet kan opptre helt forskjellig i en gruppe, eller på kulturskolen alene, enn hva det gjør 
ellers. Det er derfor viktig at elev og foresatte hjelper faglærer til å se eleven i et mer 
helhetlig perspektiv. Faglærer vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan undervisningen 
fungerer for hver enkelt elev, og utgangspunkt for samtale kan være:  
 

- Synes eleven det er for mye eller for lite å øve på hjemme 
- Er det for vanskelig eller kanskje for lett 
- Hvor ofte øver eleven og hvor lenge øves det 
- Hva blir det øvet på 
- Blir det for mange eller for få arrangement utenom undervisning i løpet av året 
- Hvordan trives eleven i undervisningssituasjonen sammen med lærer og evt 

medelever 
- Ambisjoner, hva inspirerer eleven, samarbeid på tvers av disipliner, lokaliteter, 

informasjon, annet…  
 
Faglærer vil informere om elevens faglige utvikling og videre planer. Faglærer disponerer 
inntil 20 minutter samtale pr elev. Foresatte velger om eleven er med på samtalen. 
 

Sangelever og instrumentalister:  
- De som ønsker utviklingssamtale må ta kontakt med faglærer for å avtale tidspunkt i 

uke 4, utenom elevenes ordinære undervisningstid. Foresatte kan også bli med på 
undervisningstimen denne uken om ønskelig. 

 

Teater, Dans og Visuelle kunstfag:  
- Foresatte gis tilbud om å komme og se på undervisning i uke 4. De som ønsker får 

også mulighet til individuell samtale og må ta kontakt med faglærer for å avtale 
tidspunkt, utenom elevenes ordinære undervisningstid. 

 
Kontaktinformasjon til faglærere: www.minskole.no/gjesdalk/Underside/6954  
 
Mvh  
Ingvild Arnevik Aadnøy 
Rektor Gjesdal kulturskole 

http://www.minskole.no/gjesdalk/Underside/6954

