
GAUSDAL KULTURSKOLE   

SERVICEERKLÆRING 
«KREATIV KULTURELL KRAFT» 

Kulturskolen har tilbud innen musikk, dans, 

og visuell kunst til barn og unge fra 

4 års alderen til elevene er ferdige med videregående skole. 

Kulturskolen gir også undervisning til elever over videregående skole.  

Formålet med tjenesten 

Kulturskolens hovedformål er å gi barn og unge en fullverdig 

undervisning ved å: 

- gi barn og unge best mulig grunnlag for å utvikle sine evner 

og anlegg til å oppleve og skape 

- være en ressurs og ta del i det lokale kulturliv og 

det øvrige skoleverk i kommunen. 

Kulturskolen kan være med på å styrke barn og unges selvtillit og 

gi glede i livet. 

Lovgrunnlag 

I opplæringsloven § 13-6 heter det:  

”Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et 
musikk og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til 
skoleverket og kulturlivet ellers.” 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Kulturskolen har tilbud til barn og unge bosatte i kommunen. 

Kulturskolen tilbyr også undervisning til elever utover videregående 

skole og elever i voksen alder. Elever søker i juni, med melding om 

opptak i løpet av sommeren. Suppleringsopptak kan skje i løpet av 

året. De som blir tatt opp binder seg for minst et halvt år om 

gangen. Elever som er tatt opp beholder plassen til de melder seg 

ut. Elever betaler for tjenesten med unntak av noen kortvarige 

prosjekter. Elever får søskenmoderasjon, kun for individuell-

undervisning. 

 

Hva omfatter tjenesten? 

 

Innen musikk tilbyr vi undervisning på en rekke instrumenter, sang, 

rockeverksted og musikkgrupper. Innen estetiske fag har skolen 

tilbud innen visuelle kunstfag, scenekunst og dans. 

Individuell undervisning 

- tangentinstrument 

- strykeinstrument 

- gitar og bass 

- sang 

- messingblåseinstrument  

- slagverk 

 

Gruppeundervisning 

- band og samspill 

- opplæring blås og slagverk 

- opplæring for psykisk utviklingshemmede 

- dans i sfo 

- dans 

- visuelle kunstfag 

 

Prosjekter og konserter  

Kulturskolen holder konserter regelmessig og tar gjerne del i 

arrangementer i lokalmiljøet. Konserter og prosjekter inngår som en 

del av kulturskolens undervisningstilbud. Kulturskolens elever deltar 

i: konserter, korps, konkurranser, Ungdommens kulturmønstring 

(UKM), verksted, seminarer, utstillinger, lokale samlinger og høytider 

og andre oppdrag. 

 

 

 



Dette kan du forvente av oss 

- interessante leksjoner 

- lærer er godt forberedt til undervisning 

- god faglig kvalitet på tjenesten 

- tilpasset undervisning: lekbasert, treningsbasert, 

notebasert og gehørbasert undervisning 

- punktlighet.  

- møter elever, foresatte og publikum med gjensidig respekt 

- vi gjennomfører brukerundersøkelser 

- vi er åpne for tilbakemeldinger fra brukere/elever, 

og vurderer egen virksomhet 

- vi informerer om aktuelle saker gjennom muntlig 

og skriftlig informasjon 

- skolen møter elevene med positiv holdning 

Dette forventer skolen av elever og/eller foresatte 

- viser respekt for instrument og utstyr 

- øver og trener regelmessig 

- møter medelever og lærere med en positiv holdning 

- deltar aktivt i undervisningstimene 

- punktlighet 

- gir beskjed om fravær 

- håndhygiene 

- deltar på konserter og prosjekter 

- samarbeider om hjemmeoppgaver 

- tar vare på informasjon 

- regelmessig bruk av kontaktbok(elever på instrument, sang) 

- Følger skolens elevreglement og forpliktelser 

 

Undervisningslokaler 

Kulturskolen holder til i lokaler på Gausdal Arena. Lokalene utgjør 

basen for kulturskolen. Kulturskolen har også undervisningstilbud på 

skolene i Gausdal.  Forestillinger gjennomføres i Gausdal Kulturhus.   

 

Pris/brukerbetaling 

Elevavgiften er fastsatt av kommunestyret og er for tiden: 

1455 pr. semester for individuell undervisning 

1046.- pr. semester for bandundervisning og gruppeundervisning i 

sfo 

790.- for dans på Gausdal Arena 

2182,- for utvidet time, individuell undervisning 

Søskenmoderasjon: 25 % rabatt, kun for individuell undervisning  

Instrumentleie 

Kulturskolen leier ut fioliner, gitarer, og messingblås instrumenter. 

Utleiepris er for tiden 400.- pr. semester.  Vedlikehold og 

forbruksvarer er inkludert i leieprisen.  

Læreplaner 

Kulturskolen har egne fagplaner som forteller mer om innholdet i 

enkelte tilbud. Fagplan kan fås verd henvendelse til oss.   

 

Brukerråd  

Kulturskolen har et eget brukerråd.  

Praktiske opplysninger 

Informasjon om tjenesten finner du på 

www.gausdal.kommune/kulturskole.no  

Kulturskolens leder er Gjertrud E. Strømme. 

Administrasjonslokalene ligger på Gausdal arena. 

Ytterligere informasjon kan fåes ved direkte 

henvendelse til: 

Gausdal Kulturskole telefon:92 66 32 71   

e-post: gjertrud.elisabeth.strømme@gausdal.kommune.no 

www.gausdal.kommune.no  

https://www.facebook.com/Gausdal-kulturskole-

190586044485914/  
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https://www.facebook.com/Gausdal-kulturskole-190586044485914/
https://www.facebook.com/Gausdal-kulturskole-190586044485914/

