
 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 
 

 

Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: 

 Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på 
ettermiddagen 

 Være med på samspill og delta på kulturskolens konserter, prosjekter, 
kulturskolefestival og forestillinger. 



Musikkinstrument og vokal 
Elever på instrument og vokal får jobbe med musikk innen ulike sjangere. Elevene lærer både 

notespill/sang, gehørspill/sang og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell 

undervisning eller i små grupper. Samspill/sang vil være en viktig del av opplæringa. 
 

 Blokkfløyte 

 Fele 

 Vokal/sang 

 Piano/keyboard 

 Gitar 

 El.gitar 

 Bass 

 Slagverk

 

Vi ser at elevene har svært stor nytte og glede av å spille sammen med andre. Derfor inngår både 

individuelle- og samspillstimer som en del av den individuelle undervisninga.  

Undervisning i større grupper 

Tilbudene som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkere. Mobiliser gjerne 

andre i ditt nærmiljø eller ved din skole til å søke plass hos oss. Da er sjansen større for at vi kan 

tilby gruppetilbud der du bor. 

Kulturverksted 1.-4. klasse 

I begynneropplæringa er det viktig at elevene får bred tilnærming til flere elementer innenfor 

kulturfagene. Elevene vil få prøve ulike instrumenter, spille sammen og stifte bekjentskap med 

dans, visuell kunst og drama.  

Tider og steder bestemmes utfra søknadene 

 

Band/rockeverksted Fra 5. klasse 

Tilbud til dere som ønsker veiledning på samspill i band. Mobiliser noen du vil spille sammen med 

i gruppe. Skriv inn i merknadsfeltet om du ønsker at vi hjelper til med å finne band-medlemmer. 

 

Smaragd For ungdom og voksne med behov for spesielt tilrettelagt undervisning 

Samspillsundervisning i en glad gjeng med allsidig repertoar.  

Annenhver onsdag kl.18.00-19.00 på Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 

 

Musikal  
Teater, sang og dans. Vi setter opp den kjente musikalen Annie dette skoleåret. 
To aldersdelte grupper (se under) jobber sammen om produksjonen og har felles øvinger på 

Istindportalen de siste ukene før visning. Vi oppfordrer spesielt gutter til å søke. 
 

Musikal Fra 7. klasse 
Elevene på denne gruppa vil inneha de bærende rollene. Det vil være mulig å ønske seg 

solosang. 

Onsdag 16.00-18.30 på Istindportalen. 
 

Musikal mini 4.-6. Klasse 
Deltar i musikalforestillingen sammen med elevene på den eldste musikalgruppa. 

Tirsdag 13.00-14.30 på Fagerlidal skole 
 



Ungdomsteater: Fra 7. klasse 
Vi produserer en teaterforestilling. Elevene bestemmer i fellesskap hvilket stykke som skal settes 

opp. Det kan også bli aktuelt med Teatersport og  Forumteater.  

Mandag fra 16.30-19.00 i Istindportalen 

 

Animasjon: Fra 5. klasse 

Vi lager animasjonsfilm. Gruppa skal selv jobbe frem ideer, lage manus, og tegne storyboard 

(bildemanus). Vi skal lage det meste vi trenger til filmsettet, animere, filme og legge på lydeffekter 

og tale. Tilbudet blir satt i gang med forbehold om lærerkrefter. 

Tid og sted bestemmes ut fra søknadene 

 

Skapende skriving Fra 5. klasse 

Vi produserer egne tekster. Elevene får veiledning til å utvikle egne ideer og skriver både korte og 

lange tekster, individuelt og i gruppe. Det kan bli aktuelt å samarbeide med de andre fagtilbudene i 

kulturskolen.  

Onsdag fra kl. 16.00-18.00 på biblioteket på Istindportalen 

 

Visuell kunst Fra 5. klasse 

Vi jobber med ulike teknikker og kunstuttrykk og lager en eller flere utstillinger i løpet av året. 

Elevene får veiledning til å utvikle og gjennomføre sine egne ideer.  

Mandag fra 16.30-18.30. Sted bestemmes ut fra søknadene 

 

Ung arrangør fra 7. klasse 

Tilbudet er gratis. Elevene får opplæring i å arrangere større og mindre kulturarrangement. 

Hovedarrangementet er UKM 2017. Det kan også bli aktuelt å delta som arrangør på Kulturkaféer, 

musikal, teaterproduksjoner eller utstillinger. Tilbudet starter i oktober. Opplæringa blir gitt i 

forbindelse med planlegging av arrangementene. 

Torsdag fra 16.00-18.00 på Istindportalen (Kjernetid. Tidspunkt vil variere utfra type oppgaver) 

 

Kul mat fra 5. klasse 

Vil du bli den neste Masterchef? Eller bare ha det gøy med å lage mat? På dette tilbudet får du 

lage både moderne og tradisjonell mat. Alt fra godterier og kaker til middager og pølser. 

Tid og sted bestemmes ut fra søknadene 

 

Knivmakerkurs fra 7. klasse 

Lær å lage din egen kniv med slire. Kurset gjennomføres i samarbeid med Knivklubben 

(Husflidslaget i Målselv) og strekker seg over 13 kvelder. Kursavgift: 1300,- 

Tid og sted bestemmes ut fra søknadene 

 

Redesign fra 6. klasse 

Lag deg en veske av gjenbruksmateriale. Kurset gjennomføres i samarbeid med Ung husflid 

(Husflidslaget i Målselv) og strekker seg over 8 kvelder. Kursavgift: 750,- 

Tid og sted bestemmes ut fra søknadene 



 

 
 

 

 

Kulturskolen i Målselv tar opp både barn og voksne som elever.  De siste årene har 

vi dessverre ikke greid å skaffe plass til alle som søker. Vi oppfordrer likevel alle 

interesserte om å søke, for å gi oss et bilde av det reelle undervisningsbehovet. De 

som ikke får plass blir satt på venteliste og vil kunne få tilbud i løpet av skoleåret.  

Bekrefte interesse: Både de som er elever, og de som står på venteliste, må skriftlig 

bekrefte fortsatt interesse for plass innen 10. mai hvert år for påfølgende skoleår. 

Oppsigelsesfrist: Elevplass i Kulturskolen skal sies opp skriftlig innen 1. desember 

og 10. mai for påfølgende semester. 

 

Elevavgifta er kr. 3100,- pr. skoleår. 

 

Kulturskolen drives desentralisert.  Der det er mulig får elevene undervisning i 

skoletida ved den skolen eleven ”hører hjemme”.  Eleven forlater klassen til fordel for 

spilletimen.  Det er elevenes og foreldrenes ansvar å sørge for at ordninga ikke går 

ut over skolearbeidet.  

 

Alle tilbud kan ikke gis på alle skoler. Dette gjelder spesielt gruppetilbudene. Sjansene 

øker imidlertid om det mobiliseres, slik at flere med samme interesse søker. 

 

Kulturskolefestival fre. 20.- lør. 21. januar 2017 
Kulturskolen i Målselv arrangerer en Kulturskolefestival i Januar. Her får alle 

Kulturskolens elever et 3-4 timers kurs/verksted med ekstern instruktør. Innholdet er 

knyttet til det ukentlige tilbudet men man jobber mer intensivt og i samspill 

(musikkelevene). Dette er en obligatorisk del av tilbudet i kulturskolen.  
Sett av tidspunkt allerede nå. 

 

 

Ønsker dere å vite mer om de forskjellige tilbudene, eller har andre spørsmål, så 

ta kontakt!  Kulturskolen har kontor i Istindportalen i Heggelia.   

Fullstendig søknadsskjema for skoleåret 2016/2017 finner du på Målselv 

kommunes hjemmeside www.malselv.kommune.no  

Telefon: 97 51 61 23 (inspektør) 

E-post: monica.karlstad@malselv.kommune.no  

Litt om  

http://www.malselv.kommune.no/
mailto:monica.karlstad@malselv.kommune.no


 


