Klink!

Hilsen fra kunnskapsministeren
Skolen er samfunnets største arena, og har en helt sentral rolle som kulturbærer.
Elevene skal stimuleres til å bli kjent med og utvikle egne uttrykk i en skole
hvor alle, uavhengig av kulturell bakgrunn, får delta i utvikling av et flerkulturelt
felleskap. I skolen får elevene oppleve og uttrykke seg på det mangfoldige feltet
som kunst- og kulturelle uttrykk utgjør.
Jeg ønsker lykke til med erfaringsdeling mellom skolene, slik at gode ideer for
helhetlig arbeid med kunst- og kulturelle uttrykk spres.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister, Oslo 12.12.2012
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KLINK! nasjonal pris for kreativ læring i grunnskolen

KlinK!

KLINK! NaSJoNaL prIS For KreatIv
LærING I GruNNSKoLeN

JuryeNS BeGruNNeLSe

innledning

ungdoMssKole: gosen sKole

BarnesKole: stavsBerg sKole

Det er med stor glede at Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen (KKS) i denne publikasjonen kan presentere
de to vinnerne av den nasjonale prisen for kreativ læring i
grunnskolen; KLINK!

Gosen skole utmerker seg på flere måter. De har som visjon
at kunst og kultur oppleves som en verdifull ressurs i
læringsarbeidet og at den estetiske dimensjonen skal være
en del av skolen som organisasjon. Skolen har følgelig laget
en strategi for utviklingen av kunstfagene, og forankret
arbeidet med kunst og kultur i skolens planer og praksis
helt siden innføringen av den generelle delen av læreplanen
i L97. I skolens egen kvalitetsplan for perioden 2011-15 er
kultur et eget programområde.

Stavsberg skole, er etter juryens vurdering, en gjennomgående
kulturaktiv skole, som vektlegger arbeid med kunst og
kultur i skolehverdagen. Skolen har blant annet utarbeidet
en egen kulturkalender som er forankret i skolens arbeid
med den generelle læreplanen. I kalenderen samles de ulike
kulturprosjektene og arrangementene skolen vektlegger
i løpet av skoleåret, og viser til en langvarig satsning på
kultur og kreativitet i opplæringen.

KLINK! er en ny satsning fra KKS for å synliggjøre gode
praktiske eksempler på helhetlig arbeid med kunst- og
kulturfagene i grunnskolen. Prisen gis ut til en barneskole
og en ungdomsskole og deles ut annet hvert år. KLINK! er
søknadsbasert og det kom inn 53 søknader fra skoler i hele
Norge. Søknadene ble vurdert av en egen fagjury.

Kirsti saxi

Senterleder
KKS

KLINK! har fokus på helhetlig arbeid her definert som en
gjennomgående satsning på kunstfagene forankret i hele
organisasjonen. Prisvinnere og andre gode prosjekt vil bli
løftet inn i vår ressursbase og spredd som gode eksempler
nasjonalt.
vigdis Blaker
Vinnerskolene mottar 20 000 kr for å styrke det videre
arbeidet med kunst- og kulturfagene, og et kunstverk laget
spesifikt til KLINK!
Vi gratulerer Gosen skole i Stavanger og Stavsberg skole i
Ringsaker med prisen!

Rådgiver og tiltaksansvarlig
KKS

Juryen vektlegger spesielt i sin begrunnelse skolens arbeid
med å institusjonalisere kulturfagene i skolens virksomhet,
og dessuten fokuset på fagkompetanse og vektlegging av
variasjon av arbeidsmetoder og kunstformer.
Skolen kan vise til høy fagkompetanse på kulturfeltet, og
vektlegger variasjon i arbeidsmetodene både innenfor
ordinær undervisning og sine mange spennende prosjekter.
I denne sammenhengen må især den årlige Gosenrevyen
trekkes fram som et godt eksempel. I tillegg har skolen
flere prosjektperioder i løpet av skoleåret med vekt på
tverrfaglighet med særlig fokus på de estetiske fagene.
Skolen satser på å lage gode rammer for de estetiske fagene
gjennom å ha gode romfasiliteter og oppdatert utstyr.

Juryen vektlegger i sin vurdering at skolen har en klar profil
på kunst og kultur som er godt forankret i den generelle
læreplanen. Satsningen på kunst og kultur er tydelig integrert
i skolens planer og nettside, arbeidet drives frem med vekt
på elevmedvirkning og av lærere i felleskap.
Stavsberg gjennomfører en jevn og forutsigbar satsning
på kultur i skolen blant annet gjennom sine månedlige
fellesamlinger der utdrag av aktuelt lærings- og kulturarbeid
blir presentert. Stavsberg skole vektlegger også samarbeid
med lokale kunstnere og kulturarbeidere og bruk av varierte
læringsmåter og forestillinger som involverer alle elever.
Dette bidrar til den helhetlige satsingen på kunst og kultur
i opplæringen.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er
et nasjonalt ressurssenter som skal styrke arbeidet
med kunst og kultur og øke interessen for kunst- og
kulturfagene i hele opplæringssektoren. Senterets
målgruppe er lærere, barnehage- og skoleledere,
barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i
barnehagene. Senteret skal også bistå universitet- og
høgskolesektoren i arbeidet med satsning på
kompetanseutvikling, og samarbeider med nasjonale
faglige nettverk, organisasjoner og miljøer.
www.kunstkultursenteret.no
KLINK! prisbilde. Vinnerskolene mottar som del av prisen
et fotograﬁ laget spesielt til KLINK! av kunstneren Knut Egil
Wang.

Gosen skole, foto: Jan Inge Haga
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Ungdomsskole: Gosen skole

Arild Johnsen

Tor-Helge Allern

 rild Johnsen er rådgiver med ansvars
A
område ungdomsskole og videre
gående skole hos Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen.
Han er faglærer i musikk og jobber
aktiv som frilansmusiker lokalt og
regionalt. Han har lang erfaring fra det
rytmiske musikk
-livet og har jobbet
som instrumentallærer i videregående
skole og kulturskolen.


T
or-Helge Allern er professor i
drama/teater ved Høgskolen i Nesna,
professor II ved Universitetet i Agder
og har doktorgrad fra NTNU. Han
har gjennomført flere FoU-prosjekt i
grunnskolen, bl.a. om bruk av drama
og anvendt dramaturgi. Han er styre
leder i Kultur- og teaterverkstedet
Fyret i Sandnessjøen, der han også
deltar som skuespiller, produsent og
instruktør.

Satsning på kunst og kultur gir
kreativ læring!

Hilde Solberg, rektor med elever
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Vigdis Blaker

Kai Lennert Johansen

 igdis Blaker er rådgiver med ansvars
V
område grunnskole og kulturskole hos
Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen. Hun er utdannet i
Skottland, med visuell kunst, arkitektur
og design i fagkretsen. Hun har erfaring
med kulturformidling i museer,
gallerier og gjennom produksjoner til
Den kulturelle skolesekken, og har
arbeidet opp mot grunnskolen med
kompetanseheving innen estetiske fag.

ai Lennert Johansen er dosent
K
ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
og nestleder landsorganisasjonen i
Musikk i skolen. Han har mange års
erfaring fra grunnskolen, musikk- og
kulturskolen og fra videregående skole,
og har utgitt flere fag- og lærebøker
innenfor feltet. Han er i tillegg aktiv
korleder, komponist og arrangør.

Anne-Grethe Ellingsen

Maja Reinåmo Olsson


A
nne-Grethe Ellingsen er lektor
i grunnskolen, praksislærer ved
Universitetet i Nordland og formidler
i Den kulturelle skolesekken. Hun har
lang fartstid som lærer i grunnskolen
og er opptatt av at bruk av estetiske
læringsmåter som verktøy i skolen gir
barn og unge både mestring, kunnskap
og opplevelser. Hun har utviklet
læremidler innen kunstformidling,
arkitektur og skulptur som brukes i
Bodøskolen.

Maja Reinåmo Olsson er rådgiver
med hovedansvar for barnehage og
grunnskole til og med småtrinnet hos
Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen. Hun er førskolelærer
med videre utdanning innen drama/
teater og estetisk fagdidaktikk. Hun
har jobbet som pedagogisk leder i
barnehage, og hun har erfaring fra
arbeid med dramaformidling og teater
for barn.

Gosen skoles visjon er at kunst og kultur skal oppleves som
en verdifull ressurs i læringsarbeidet og at den estetiske
dimensjonen skal gjennomsyre skolen som organisasjon.
Kunst og kultur har vært forankret i Gosen skoles plan og
praksis siden innføring av den generelle delen av læreplanen
i L 97. I ”Kvalitetsplan for Gosen skole 2011-2015” er kultur
et lokalt programområde. Vi arbeider målrettet for at kunst &
kultur skal ha en sentral plass i skolens læringsarbeid.
Rektor sender hvert år en hilsen til elever og foreldre. Den
formidler skolens verdigrunnlag og forespeiler planlagte
begivenheter og aktiviteter. Kunst og kultur har alltid en
viktig plass.

dimensjonen er ikke bare noe elevene skal lære om.
Elevene må også få muligheter til å oppleve det vakre og
drive læringsarbeid i omgivelser som er preget av estetiske
kvaliteter. Estetisk kvalitet må knyttes til egenskaper ved
skolen, slik vi opplever den gjennom våre sanser og følelser.
Derfor arbeider vi målretta for å videreutvikle estetiske
kvaliteter i skolebygg, i interiør og uteområdet.
Vi har prioritert gode rammer og arbeidsforhold. I faget
kunst & håndverk har vi ulike verksteder, godt utstyr og gode
lærerressurser. Elevene har muligheter til å arbeide både
praktisk og teoretisk med de fire hovedområdene; visuell
kommunikasjon, design, arkitektur og kunst. I musikkfaget
har vi gode fasiliteter som dansesal, musikkstudio og godt
utstyr.

Konkret omfatter arbeidet utvikling av skoleanlegget som en
viktig kulturarena, integrering av kunst og kultur i planer og
praksis, initiering av et årlig kulturprogram og gjennomføring
av ulike kunst - og kulturprosjekt. Vi arbeider kontinuerlig
med å finne nye strategier og kreative måter som kan
videreutvikle kunst og kulturfagene.

Elevarbeidene blir presentert på en profesjonell måte i
skolens galleriområde og i utstillingsmontere. Vi bruker
skolens hjemmeside aktivt for å vise skolens kunst- og
kultursatsning. Blant annet er vi i gang med å utvikle et
digitalt kunstgalleri på skolens hjemmeside.

Min erfaring er at ulike kunst og kulturuttrykk tilfører
en ekstra dimensjon i læringsarbeidet. Den estetiske

Vi satser selvsagt også på kompetanseutvikling for lærerne
som arbeider med kunstfagene. Blant annet ved å legge til
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Ungdomsskole: Gosen skole

rette for deltakelse i videre- og etterutdanning og i prosjekter.
Vi ønsker å skape et spennende kunstfagligmiljø som kan
stimulere lærerne til tverrfaglig samarbeid, der kunstfagene
er en viktig bidragsyter.
Skolen har bygget opp en permanent samling av samtidskunst
”Ung kunst”. Samlingen har fått god omtale av ulike aktører
i kunstfeltet og brukes i læringsarbeidet i fagene. Vi satser på
samtidskunstfeltet og har gjennomført flere store prosjekt.
Blant dem er Stavanger2008 - prosjektet Internasjonale
kulturverksteder for ungdom og Ung plattform 2011 og 2012.
Hvert år lager skolen et kulturprogram med DKSproduksjoner, faste lokale tradisjoner og kulturprosjekter. Vi
feirer begivenheter som første skoledag med kulturpiknik og
markerer kvinnedagen 8. mars, antirasistisk dag og verdens
miljødag.
Gosen skole har iverksatt et mangfold av kulturtiltak og
prosjekter. Eksempel på tiltak er skolens periodeplaner som
alltid presenterer et kunstverk på forsiden, ukens film, egen
produserte bokmerker med kunstmotiv, kunstkalender, m.m.
Eksempel på prosjekter er redesign på catwalken, produksjon
av kortfilm, animasjonsfilm, design av krus i samarbeid
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med en lokal bedrift, samtidskunst med vernissasje for
foreldre og spesielt inviterte. Eksempel på større prosjekter
er kumlokkprosjektet. 50 kumlokk i nærområdet byttes ut
med kumlokk fra hele Norge. Vi vil også designe vårt eget
kumlokk og lage en kulturløype ved bruk av kumlokkene.
Gosenrevyen er et unikt pedagogisk prosjekt for over 200
elever på 9. og 10. trinn. Revyarbeidet pågår hele skoleåret
og resulterer i 18 forestillinger som spilles i løpet av en uke
hver vår. På dagtid er forestillingene et gratistilbud til elever
i Stavanger. Vel 8000 personer har glede av Gosenrevyen
hvert år. Elevenes glede, stolthet og arbeidsinnsats i revyen
har stor betydning for læringsmiljøet ved skolen.
Som rektor har jeg stor tro på at kunst og kultur motiverer
og inspirerer til nytenkning og kreativitet!
Hilde Solberg, rektor
Foto: Jan Inge Haga og Finn Vaaga
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Barneskole: Stavsberg skole

Helhetlig arbeid med kunst og
kultur i skolehverdagen

Else Margrethe Holst, rektor med faglærere

Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det,
og se, det vil trå på sitt spann og kaste sin spade.
Og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge,
og broer og byer og skib vil det ingengang bygge.
Andrè Bjerke
Hvorfor er et gjennomgående arbeid med kunst og kultur i
undervisningen så viktig?. Et annet vers i det samme diktet,
“Kunstneren” av André Bjerke, uttrykker at “kunsten er mer
enn fag – den er formende kraft i oss alle”. Diktet tegner et
dystert bilde av hva som blir resultatet om vi overser denne
vesentlige dimensjonen i menneskelivet.
Det er denne kraften Kunnskapsløftet har pålagt oss skolefolk
å ta tak i og utvikle hos de barna som er elever i våre
skoler. Oppdraget er gitt oss gjennom læreplanens generelle
del “Det skapende menneske” og gjennom Prinsipper
for opplæringen i avsnittet ”Kulturell kompetanse”, samt
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kompetansemål i fag. Planens holistiske menneskesyn
fordrer at vi anerkjenner kunnskap som et bredt begrep og
at varierte undervisningsformer er med på å sikre tilpasset
opplæring.
Gjennom år og ulike læreplaner har Stavsberg skole
tradisjon for å være kulturaktiv. Når skolen i dag har egen
kulturlærer i en koordinerende funksjon for alt av kunst–
og kulturaktiviteter gjennom skoleåret, og vi hvert halvår
utformer vår egen kulturkalender for ikke å uteglemme noe,
er det nettopp for å svare på oppdraget gitt oss gjennom
Kunnskapsløftet.

Grunn-prinsipper i alt
vårt kunst – og kulturvirke er:
•	det er lærerne som er eiere og hoved-drivere også av
dette arbeidet
• samtlige elever på hvert trinn er aktive utøvere
Sentralt i arbeidet vårt står de månedlige fellessamlingene.

Et trinn av gangen, og trinnene etter tur, har ansvar for
avholdelsen av samlingen. Trinnet skal vise utsnitt fra det
aktuelle læringsarbeidet, og alle elevene skal vise seg på
scenen. I fellesskap synger hele skolen Månedens sang og
lytter til Månedens musikk. Skolens musikklærere har laget
et sanghefte for året, og disse utvalgte sangene skal elevene
lære utenat med alle vers. De samme musikklærerne har
også laget en musikksamling der man månedlig tar for
seg et verk av en komponist og benytter måneden til å bli
grunnleggende kjent med både verket og komponisten.
Under den månedlige felles-samlingen kårer vi Månedens
kunst. En jury bestående av lærere går gjennom hele skolen
og plukker ut det bildet som juryen mener fortjener å
komme i glass og ramme for så å få sin plass på skolens
kunstvegg i hallen. Det er et stort øyeblikk når kunstneren
kalles opp foran hele skolen og selv må presentere bildet sitt
med teknikk, fargevalg, motiv m.m.
Bokuka er et fast arrangement en uke i november. Et
innholdsrikt og aktivt benyttet bibliotek er et fundament på

læringsarenaen i alt vårt virke. I bokuka velges et tema som
alle trinn skal fordype seg i. Dette skoleåret var det forfatteren
Torbjørn Egner og hans diktning som ble viet tid. Hvert trinn
valgte sin Egner-verden å arbeide med. Bokuka toppes med
bok-kvelden, der familie og nærmiljø inviteres til deltakelse.
Denne gang ble de møtt med fakler og vandreteater utendørs
som presenterte smakebiter av det som de senere kunne velge
å se innendørs. Innendørs var det Egner-forestilling på hvert
trinn-rom.
Siden 2005 har Stavsberg skole deltatt i det internasjonale
prosjektet First Lego League (FLL). Prosjektet gir elevene
utfordringer og inspirasjon som bidrar til personlig utvikling
og større interesse for teknologi og naturvitenskap. I løpet av
årene skolen har deltatt, har vi vunnet en rekke kategoripriser,
to regionfinaler og innhentet pris i skandinavisk finale for
forskningsarbeidet vårt.
FLL utføres innenfor den faglige rammen teknologi – og design.
Elevene bygger sine egne roboter og lærer programmering
slik at robotene kan utføre særskilte oppdrag i et tema-
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Stavsberg skole

landskap. Overordnet tema i 2012 var Senior Solutions. En
forskningsoppgave hører med og avkrever elevene kreative
løsninger på tema-problematikken. Profilering av eget arbeid
er også en viktig del av FLL-prosjektet. Stavsberg skole
deltar hvert år med 2 lag: 6 og 7. trinn.
Hvert annet år arrangerer skolen storprosjekt/storforestilling.
I disse prosjektene samarbeider skolen alltid med
profesjonelle kunstnere; det være seg forfattere, bildende
kunstnere, komponister, brukshåndverkere og skuespillere.
Det er midler fra Den kulturelle skolesekken som bidrar til å
gjøre dette mulig.

Klink!

vil foregå utendørs og være sammensatt av ulike kunstarter
som akrobatikk, sjonglering, trylling, dansing, gjøgling,
musisering. Skoleplassen blir en festivalarena med aktiviteter
over hele området, og hele lokalsamfunnet inviteres inn.
Det er vår overbevisning at det å ta i bruk elevenes skapende
evner gjennom vårt kunst- og kulturarbeid vil virke inn på
hvordan de senere vil utfolde seg i samfunnet.
Else Margrethe Holst, rektor
Foto: Sveinung Uddu Ystad

Prosjektet som nå er under innøving, “Gjøglere i juni”, er i
samarbeid med en skuespiller og en sirkusartist. Forestillingen
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SØKNADSKRITERIER KLINK!
KLINK! er en nasjonal pris som deles ut annet hvert år til
en barneskole og en ungdomsskole. Neste utdeling vil være
høsten 2014 med søknadsfrist i oktober samme år.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å
få frem de gode eksemplene fra arbeid med kunstfagene, og
vil oppfordre alle skoler som har fokus på kunst- og kultur
til å søke prisen. Søknadsskjema vil være tilgjenglig på våre
nettsider nærmere søknadsfristen.

Om prisen
KLINK! skal gå til to skoler som hver arbeider godt og
helhetlig med kunst, kultur og kreativitet i skolehverdagen.
I denne sammenhengen defineres helhetlig arbeid som en
gjennomgående satsning på de estetiske fagene i skolen.
Innenfor kreativitet vektlegges nytenkning og fornyelse i
måten man arbeider med de estetiske fagene, og bruk av
kreativitet som metode for å stimulere til læring i andre fag.
Det kan være undervisning innenfor entreprenørskap, nyere
teknologi, nye arbeidsmetoder og lignende.
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Søknadskriterier
•	Søknaden må være forankret på ledelsesnivå, hos rektor.
•	Arbeidsmetoder og prosjekter bør være overførbare til
andre skoler.
•	Læreplanens kompetansemål innenfor kunst- og kultur
fagene skal være godt forankret.
•	Skolene skal vise at de arbeider godt med de estetiske
fagene som selvstendige fag i skolen.
•	
Tverrfaglig samarbeid hvor de estetiske fagene og
basisfagene kan styrke hverandre, og som viser hvordan
elevene tar i bruk ulike sider av seg selv i opplæringen.
•	
Det er en fordel om skolen tar i bruk kulturskolen,
lokale museer, gallerier, kunstnere eller musikere og det
frivillige kulturlivet som del i satsningen på de estetiske
fagene.
For mer informasjon om prisen eller søknadsprosessen,
kontakt Vigdis Blaker, rådgiver, på vbl@uin.no eller se på
våre nettsider www.kunstkultursenteret.no
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Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Universitetet i Nordland, 8049 Bodø Tlf +47 75 51 75 00
Fax +47 75 51 74 57 post@kunstkultursenteret.no

