
 
 

Osen kulturskole – søke om plass 
Opplysninger om eleven 
Fornavn 
 
Etternavn 
 
Adresse 
 
Postnr/sted 
 
Fødselsnr. 
 
Telefon 
 
e-post 
 
Er eleven over 18 år ved skoleårets start? 
 

Ja   Nei    
 

Klassetrinn Skoleår 
 

 
Opplysninger om foresatte 
Fornavn 
 

Etternavn 

Adresse 
 
Postnr/sted 
 

 

Fødselsnr. 
 
Telefon 
 
e-post 
 
Jeg gir tillatelse til å benytte foto/film av mitt barn som er tatt ifbm kulturskolens aktiviteter 
 
Ja   Nei  
 

 

  



 
 

Valg av kulturskoletilbud 
Undervisningstilbud 
 Slagverk/perkusjon 
 Keyboard/orgel/piano. Skriv her: ______________________________ 
 Gitar (klassisk/el-gitar/bass). Skriv her: __________________________ 
 Sang 
 Trekkspill 
 Korpsinstrumenter (Kornett, trompet, horn, saksofon, klarinett, 
 baryton, tuba, fløyte, trombone etc. Skriv her: ____________________ 
 Aspirantopplæring (gjelder elever fra 1-10 klassetrinn. 
 
I tillegg til overnevnte tilbud, jobber vi for å kunne tilby disiplinene Matkultur, Malekurs og 
Dans.  Disse tre tilbudene vil hovedsakelig foregå på helg. Oppsett og framdriftsplan vil bli 
planlagt og satt opp etter påmelding. (Dersom du er interessert, meld deg på her:) 
Matkultur 
Vi ønsker å kunne tilby et nytt kulturskoletilbud for matinteresserte som skal inspirere til å 
lage kreativ mat med gode og sunne råvarer, fremme matglede, lære om lokal matkultur 
og styrke deltakernes kompetanse om matlaging og råvarer.  Tilbudet omfatter  
tradisjonsmat fra flere kulturer.  Tilbudet gjelder for barn fra 6. trinn og oppover. Det vil bli 
ulike kursholdere i løpet av kulturskoleåret. 
 
Jeg ønsker å melde meg på Matkultur  
Kryss av her  
Malekurs 
Tilbudet gjelder elever fra 3 -10. klassetrinn i tillegg til at voksne i alle aldre kan melde seg 
på. Malekveldene settes planlagt og satt opp fortløpende etter påmeldingsfristen er gått 
ut.  For barn og unge er dette tilbudet beregnet på de som liker å utvikle sine kreative 
evner.  
  
For voksenelevene er dette i tillegg en sosial arena hvor kunstnersjeler møtes over en  
kaffekopp og et lerret.  Lærer på malekursene er Audhild Tinglum.   
 
Jeg ønsker å melde meg på Malekurs 
 Kryss av her 
 

 

Skjemaet fylles ut og leveres til kontaktlærer, eller scannes og sendes på mail 
til sissel.blix.aaknes@osen.kommune.no innen 11.06.2021. 


