
   Kulturskolen  

 

Nittedal Kulturskole 
         - kommunens kulturelle ressurssenter! 
 
Kulturskolens visjon er å fremme glede i skapende virksomhet og bidra til kunstnerisk utvikling, 
personlig vekst og et meningsfylt liv. 
 
Det er et mål at kulturskolen skal gi undervisning i kulturuttrykkene musikk, drama og billedkunst,  
og at alle barn og unge som ønsker det skal få elevplass direkte eller gjennom frivillige 
organisasjoner. Skolen skal være en ressurs- og kompetansesenter for det frivillige kulturlivet i 
Nittedal, grunnskolene og barnehagene. Kulturskolen skal ha koordineringsansvaret for Den 
kulturelle skolesekken.  
 
Vår virksomhet baseres på følgende prinsipper:  

 Opplæring i samsvar med evner og forutsetninger 

 Gode mestringsopplevelser 

 Synliggjøring av enkeltmennesket i et godt fellesskap 
 
FORUTSETNING 
Skal man lære seg å spille et instrument, så er det mulig kun med en betydelig egeninnsats. I praksis 
betyr det å øve og å få gode øvevaner så tidlig som mulig. Alle som kjøper undervisning gjennom 
kulturskolen må ha tilgang til eget instrument. 
 
 
DETTE FORVENTER VI AV ELEVEN 

 Du møter presis og holder notene og instrumentet ditt i orden. 

 Du øver jevnlig for å utvikle ferdighetene dine. 

 Du setter av tid både før og etter fast undervisningstid, slik at læreren får mulighet til å 
omorganisere undervisningen ved behov. 

 Du setter av tid til konserter eller forestillinger utenom  ukentlig undervisning. 

 Melding om fravær gjøres direkte til lærer og evt organisasjon. 
 
 
DETTE FORVENTER VI AV FORESATTE 

 Dere oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig øving hjemme. 

 Dere kjøper inn noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren og evt organisasjon. 

 Dere hjelper barnet sitt med å møte presis og holde noter og instrument i orden. 

 Dere tar kontakt med læreren dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme med 
opplysninger. 

 Dere gir melding om fravær på forhånd direkte til lærer og evt organisasjon. 

 Dere overholder frister for innmelding, utmelding, betaling og søknader. 
 
 
DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS 

 Du får raskt svar på henvendelser. 

 Vi har profesjonelle lærerkrefter på høyt nivå. 

 Elevene får minst 20 min. pr. uke og et variert pedagogisk opplegg. 

 Elevene får mange muligheter til å opptre alene eller sammen med andre. 



   Kulturskolen  

 
 Som hovedregel får hver elev anledning til opplæring på bare ett instrument.  

 Hvis kulturskolen avlyser undervisningen mer enn to ganger pr. semester, tilbyr vi redusert 
kontingent direkte til eleven eller evt gjennom organisasjonen eleven er tilknyttet.  

 Eleven blir satt på venteliste dersom det ikke er ledig plass, men ingen kan melde seg på før 
oppstart. 

 Barnet må være fylt 5 år for å søke kulturskolen. 

 Elever kan tas opp fra 1.klasse på piano, fra fylte 8 år på gitar og fra fylte 10 år på sang. 
 
 
KULTURSKOLEN HAR FØLGENDE TILBUD FOR BARN OG UNGE 

 Visuell kunst  

 Stryk i skolen for alle elever på 2.trinn, gratis 

 Blås i skolen for alle elever på 3.trinn 

 Ulike kurs rett etter skoletid 3.-7.trinn 

 Koordineringsansvar for Den kulturelle skolesekken 

 Opplæring på følgende instrumenter: 
 
Piano Fløyte Waldhorn Sang    
Fiolin Klarinett Baryton Gitar    
Bratsj Saxofon Tuba     
Cello Trompet Slagverk     
Kontrabass Trombone Obo 

 
    

 
KULTURSKOLEN SAMARBEIDER MED 

 Søndre Nittedal Skolekorps 

 Rotnes Skolekorps 

 Hakadal Skolekorps 

 Nittedal Strykeorkester 

 Trollskogen Barne- og ungdomsteater 

 Nittedal barne- og ungdomskor 

 Alle grunnskolene (10 stk) 

 Enkelte barnehager om musikkaktiviteter  
 
 
HVOR HOLDER VI TIL? 
I kulturskolens lokaler i Kulturverket Flammen 
Noe instrumentalundervisning foregår på Kirkeby og Hagen skoler 
 
 
KONTINGENT 
Gjeldende takster for semesteravgift og kurs ligger på www.nittedal.kommune.no/kulturskolen 
 
Nittedal kulturskole 
Pb 63 
1483 Skytta 
tlf; 67 05 91 07/97 06 95 96 
E-post: postmottak@nittedal.kommune.no  

http://www.nittedal.kommune.no/kulturskolen
mailto:postmottak@nittedal.kommune.no

