
  ARENDAL KULTURSKOLE   
                     

HVEM ER VI 

Arendal kulturskole er et kommunalt opplæringssenter for barn og 

unge i Arendal, som gir ukentlig tilbud innen visuell kunst, drama 

og musikk til nærmere 6oo elever. Våre lærere har stor kunstnerisk 

erfaring og høy utdanning, og gir undervisning som er tilpasset 

den enkelte elev. Tilbudene finner du på 

www.arendal.kommune.no/kulturkammeret/kulturskolen    

Kulturskolens formål 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk 

kvalitet. Formålet med opplæringa er å lære, skape og formidle 

kulturelle og kunstneriske uttrykk. Den skal bidra til barns og 

unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, 

bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen 

livskompetanse.(«Rammeplanen») 

Rammeplan sier at Kulturskolen skal gi fordypningsmuligheter 

som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 

innen kunst- og kulturfag. Skolen er et lokalt ressurssenter og 

medvirker til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse.  

Skolen er en kommunal institusjon som skal legge til rette for 

inkludering og mangfold, stimulere ytringsfrihet, skapertrang, 

kreativitet og fri utfoldelse. (Stortingsmeldinga) 

Hvor er vi 

Kulturskolen er samlokaliserte med Ung Kultur og fritid i 

Kulturkammeret, midt i sentrum i Arendal. Korpselevene får sin 

undervisning i Kulturkammeret, og ved sine respektive skoler.  

 

 

 

 

 

 “Kulturskolen skal medvirke til at alle elever får utnyttet sitt 

potensiale så langt som overhode mulig”  

 

«Kultur har en egenvedi, og det å 

ta del i og utøve kulturaktivitet 

gir mening i seg selv, for den 

enkelte og for fellesskapet. 

 

Kontakt oss: 

Arendal Kulturskole 

Nedre Tyholmsvei 6 

4836 Arendal  

482 33 845 

 

 

 

 

Historikk 

Arendal kommunale musikkskole ble 

etablert i 1977. Etter 

kommunesammenslåing dannet Øyestad 

musikkskole, Kilden Kunstskole og 

drama/teater i Arendal Dramatiske 

Selskab grunnlaget for kulturskole 1. 
august 1998. 

  

 

[Klikk her for å legge til en bildetekst] 

http://www.arendal.kommune.no/kulturkammeret/kulturskolen


DETTE KAN DU FORVENTE AV KULTURSKOLEN: 

 

  Arendal kulturskole skal være en trygg plass å være 

  Undervisningen skal være preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev 

Personalet samarbeider med elever og foresatte, og sørger for god informasjon. 

Foresatte får invitasjon til minimum en samtale med faglærer pr. skoleår. 

Undervisningen utgjør minimum 20 minutter ukentlig for enkeltundervisning  og 

minimum 30 for gruppeundervisning.  

Alle elever får tilbud om å medvirke på konsert/forestilling/utstilling i regi av 

Kulturskolen i løpet av skoleåret. 

Hvis det er søkt på flere fag i samme avdeling (eks. gitar og piano) kan du måtte stå 

lenger på venteliste på fag nr 2.   

Ordinær undervisning kan erstattes med annen aktivitet, som f.eks 

forestilling/utstilling/konsert 1-2 ganger pr. semester. Informasjon om dette gis 

minimum en uke i forveien. 1 uke før jul og en uke før sommeren har vi 

arrangementsuke og læreren tilrettelegger for deltakelse for så mange som mulig. 

Dager og tidspunkt kan endres denne uka.  

Kulturskolen følger skoleruta, med noen små justeringer i forbindelse med 

oppstart/avslutning av året.  

Ved lærerfravær engasjerer skolen normalt vikar. I enkelte tilfeller kan det være 

nødvendig å avlyse undervisning, og Kulturskolen gir da beskjed via         SMS til 

ønsket mobilnummer. Ved tap av undervisning utover 3 ganger pr.    skoleår, gis det 

fradrag i elevkontingenten.  

 

DETTE FORVENTER KULTURSKOLEN AV DEG: 

Vi forventer at du opptrer høflig og med respekt overfor medelever og lærere. 

Øving og forberedelser:                                                                                                                                                   

Alle fagene har egen fagplan. De fleste fag med en til en undervisning tar utganspunkt i øving hjemme. 

Hjemmeøving er et middel for å øke læringsutbytte og progresjon. Læreren din forteller deg hvorfor og hvor 

mye du må øve. Du må disponere eget musikkinstrument. Vi tilbyr utleie av enkelte instrumenttyper. 

Frammøte: Du møter presis og forberedt til undervisningstimen. Ved fravær må du gi beskjed til læreren din 

eller til kulturskolen. Hvis du er borte fra undervisnig mer enn 3 ganger på rad uten å gi beskjed, kan du miste 

elevplassen din.   

Gi osss beskjed dersom du har behov for tilrettelegging. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Læremateriell og annet utstyr:                                                                                                       

Læreren din informerer om aktuelt læremateriell, og instrumentalelever må regne 

med å kjøpe egne noter.                                                                                                                           

På drama og kunstavdelingene er materiell inkludert.                                                                                                                                                                    

Du finner  mer detaljerte opplysninger i din fagplan på skolens hjemmeside, eller ta 

kontakt med faglærer.  

Ny adresse, e-post eller telefon? Meld straks fra til oss! Mange beskjeder sendes 

som e-post, og avlysning av undervisning gjøres via sms. Et oppdatert elevkartotek er 

avgjørende for at vi skal kunne yte god service. 

Om du ikke følger skolens reglement, kan Kulturskolen bestemme at du mister plassen 

din ved skolen. 

Forankring 

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens § 13-6: «Alle 

kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet 

elles.» (1997)                                                           

Undervisningen i Arendal kulturskole er forankret i Rammeplan for kulturskolen, 

«Mangfold og fordypning» fra Norsk Kulturskoleråd. Våre lokale fagplaner er 

utarbeidet med Rammeplanen som grunnlagsmateriale. Breddeprogram, 

Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen gi elevene tilgang til det brede 

og fordypende spekteret ved kulturskolens ulike fagområder.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 “Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape 

og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk”                                                                              

-Rammeplanen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 

Arendal Kulturskole 

Nedre Tyholmsvei 6 

4836 Arendal  

482 33 845 

 

Postadresse:  

Arendal kommune  

Kulturskolen 

Postboks 123 

4891 Grimstad  

 

 

 

 

 


