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Velkommen som elev i kulturskolen! 
 

Osen kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skolea ret 
2018/2019! 
 
Her finner du informasjon om kulturskolen og det a  være elev her. Uansett hvilket  
kulturskolefag du har valgt, ha per vi at du vil trives som elev i kulturskolen og at du fa r et  
lærerikt a r preget av spilleglede/skaperglede. 
 
Osen kulturskole vil gi alle interesserte barn og unge tilbud om opplæring i musikk og andre 
kulturelle fagomra der som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi tilby voksne 
opplæring i samme tilbud. 
 

 
 

Organisering av virksomheten 

 
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og kultur. Kulturskolen drives i 
et nært samarbeid med grunnskolene. Sektor for oppvekst og kultur administrerer driften 
av kulturskolen, herunder sørger for pa melding, organisere de ulike kurstilbudene, foresta r 
innkreving av elevbetaling, engasjerer/ansetter nødvendig personell m.m. 
 
De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, fa r sitt ansettelsesforhold lagt til de to  
grunnskolene i kommunen. Skolene administrerer lønn og andre personalgodtgjørelser for de 
ansatte, likesa  foresta r skolene vikaradministrasjon for kulturskolen. 

 

 
 
Priser 2018/2019 

 
Individuell undervisning  kr 2062,- 
Gruppeundervisning   kr 1576,- 
Materiell, kunstfag   kr    606,- 
Lærebøker    kr 200/400,- (varierer) 
 
Det gis 25 % moderasjon for søsken og der samme elev er pa meldt flere tilbud. Kursavgift fak-
tureres halva rlig og er fritt fra mva. Elever som slutter i løpet av et halva r ma  betale kursavgift 
for hele halva ret. 
 
Prisene er gjeldende fra 01.08.18 



 

Kulturskoletilbud 2018/2019 
 

Musikk   
Innen musikk tilbyr kulturskolen opplæring i tangentinstrumenter (keyboard/orgel/piano), gitar 
(klassisk/el- gitar og bass), sang, slagverk/perkusjon, korpsinstrumenter (trompet, kornett, horn, 
saksofon, klarinett, trombone, baryton…)     
 
Va re musikklærere er Ida Å segg, May– Britt Haldaas, Å se Rødøy og Ånn Jorid Ga smo.  
Tilbudet gjelder elever fra 1—10 klassetrinn + voksne dersom det er tilstrekkelig kapasitet. 
 
Aspirantopplæring hadde oppstart i 2015/2016, og ble et populært fag!  
Kulturskolen viderefører dette tilbudet og ha per pa  enda fler elever i 2018/2019!  
Tilbudet gjelder elever fra 1-10 klassetrinn! May-Britt Haldaas er lærer i aspirantopplæring. 
 
 

Visuelle kunstfag 
Disse kulturskoletimene er for barn som liker a  lage ting og ønsker a  utvikle sine kreative evner.  
I kunstgruppa arbeider vi med formgiving i forskjellige materialer. Vi jobber for eksempel med 
skulptur, tegning og maling. Vi kommer til a  benytte ulike materialer og arbeidsmetoder – og vi 
kommer til a  hente naturmaterialer selv.  
Elevene lærer a  uttrykke seg visuelt og blir kjent med ulike materialer og arbeidsmetoder. Disse 
vil variere fra semester til semester etter gruppas interesser og utvikling.  
Hovedfokus vil være a  fa  prøve ulike teknikker og a  utvikle seg selv gjennom tegning, maling og 
tredimensjonale arbeider.  
Hvert semester avsluttes med a  lage en utstilling.  
Åktuell aldersgruppe: fra 3.klasse og oppover. Lærer i visuelle kunstfag er Marita Nilsen. 
 
 

Teater 
Liker du a  fantasere? Spille skuespill? Finne pa  historier? Late som? Bli med pa  teater i  
kulturskolen! Her skal vi leke, fantasere og dikte, og du skal lære a  forvandle dette til en god  
forestilling pa  scenen! 
 
Teaterfaget handler om a  skape og fortelle. Om a  bruke oss selv til samspill, formidling og  
kommunikasjon. Det handler om a  bli kjent med va re muligheter, va r fantasi, va re tanker.  
Gjennom varierte og enkle teaterteknikker jobber vi med ba de rollespill, historiefortelling,  
samspill, stemmebruk, bevegelse og presentasjon. 
 
Gjennom teaterfaget utvikler vi oss som mennesker. En viktig basis for teaterfaget er lek, og det er 
gjennom lek vi utvikler og kultiverer va r skaperevne. Va r fremste ressurs er va r egen fantasi og 
innlevelsesevne. I samspill med andre kan vi fa  store opplevelser og skape magiske øyeblikk, 
moro, glede og godt teater! 
 
Undervisningen forega r i grupper, e n gang i uka, 70-90 minutter hver gang. Ålle fra 2. klasse og 
oppover kan melde seg pa .  
 
Lærer vil bli Siv Trine Haldaas, som blant annet er utdannet teaterlærer fra NTNU med  
fordypning i produksjon, historiefortelling og dramaturgi. Hun har jobbet med undervisning i de 
fleste skoleslag, samt frilans som regissør for et utall forestillinger i Trøndelag. Hun har ogsa   
musikk og dans i sin fagkrets, og jobber selv som utøvende sanger, musiker, skuespiller og  
dirigent, samt at hun skriver egne forestillinger og komponerer musikk. 



 
Søknad og opptak til kulturskolen 
Hovedopptaket skjer en gang i a ret der søknadsfristen er 20. mai. 
Søknad om elevplass skjer via kommunens hjemmeside og kulturskolens fagsystem 
SpeedÅdmin. www.osen.kommune.no 
 
Det ma  søkes om opptak til kulturskolen for hvert skolea r. Dvs. at dersom du allerede er 
elev ved kulturskolen i a r, ma  du likevel søke pa  nytt til høsten! 
 
Kulturskolen følger skoleruta. Det gis undervisning i minimum 36 uker.  
For resterende 2 uker beregnes opptredener og felles øvelser. 
 
Kulturskolens oppstart legges til grunnskolens andre uke. 
 
 

Undervisningstid 
Ved individuell undervisning skal hver leksjon være pa  20 min. 
Ved gruppeundervisning (mer enn 2 elever) har hver leksjon ha en varighet pa  45 min. 
 
 

Dirigent gjennom kulturskolen 
Korps og kor i kommunen kan søke om kjøp av tjenester til direksjon/instruksjon fra 
Osen kulturskole. Søknaden om kjøp av tjenester sendes innen 20. mai for høsthalva ret.  
Kontrakten gjelder hele skolea ret.  
 
Åvtale om kjøp av tjenester skal innga s ved arbeidskontrakt mellom det enkelte lag,  
dirigent/instruktør og rektor. 
 
 Åspirantopplæring: Skolekorps. Elevene meldes inn i kulturskolen som ordinære  
 elever og betaler for en elevplass. 

 
 Dirigenttjeneste: Skolekorps betaler 75 % av reelle lønnskostnader. 
 
 Voksenkorps/voksenkor (medl. Over 18 a r) betaler 100 % av reelle lønnskostnader. 
 

 
Vi ønsker nye –og gamle kulturskoleelever hjertelig velkommen  

til et nytt spennende år i Osen kulturskole! 


