KULTURSKOLEPROSJEKT
GODE EKSEMPLER PÅ SAMARBEID
KULTURSKOLE OG GRUNNSKOLE

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM
KULTURSKOLEN OG GRUNNSKOLEN/SFO
I oppfølgingen av Kulturløftet II, ble det i 2010
satt av 40 millioner i stimuleringsmidler til
kulturtilbud for barn og unge over hele landet,
og disse midlene ble videreført i 2011 og 2012. Det
er i hovedsak kommuner og kulturskoler som har
søkt om midler.
Målsettingen med midlene var å utvikle et
mangfoldig og kvalita
tivt bedre kulturtilbud til
flere elever. Målet var å utvikle den kulturelle
kompetansen til elevene gjennom erfaring med
ulike kunst- og kulturuttrykk, ved å legge til rette
for bedre utnyttelse av dagens ressurser.
Under tildelingen av stimuleringsmidler i 2011 ble
13 kultur
skoler valgt av Utdanningsdirektoratet
som prosjekter med nasjonal overføringsverdi.
Prosjektene var rettet mot nye samarbeidsmodeller
mellom kulturskolen og grunnskolen eller
kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde som
mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige
prosjekter, og er ledd i styrkingen av kulturskolen
som lokalt ressurssenter. 12 av prosjektene er
presentert i dette heftet.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen (KKS) har fått i oppdrag å følge
opp de 13 kulturskolene, og å spre prosjektene
nasjonalt. Vi har derfor utarbeidet denne
informasjonsbrosjyren, hvor 12 av de nasjonale
eksemplene er presentert. I tillegg til denne trykte
versjonen, vil den være å finne på vår nettside
kunstkultursenteret.no
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Fra høsten 2013 innfører regjeringen en gratis
kulturskoletime for alle barn i løpet av de fire
første klassetrinnene. Tilbudet er frivillig og
skal gis i tilknytning til skole eller SFO, og er
ment som et samarbeid mellom skole/SFO og
kulturskolen. Alle kommuner får derfor plikt til å
tilby dette, men det er frivillig om elevene velger
det. Kommunene får også stor handlefrihet til
å utforme tilbudet, ut fra hvilken kompetanse
lærerne på stedet har.
Denne innføringen vil gjøre de nasjonale
eksemplene aktuelle, som viser hvordan man kan
utvikle et kvalitativt bedre kulturtilbud for elevene
ved et tettere samarbeid mellom kulturskolen,
grunnskolen og eller SFO.
Vi håper kommunene vil kunne dra stor nytte
av de nasjonale eksemplene som KKS nå har
gjort tilgjengelig både på vår nettside og i
Informasjonsbrosjyren.

Lykke til med samarbeidet!

Kirsti Saxi
Senterleder
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BERGEN KULTURSKOLE

KULTURFAGPROSJEKT I 2. KLASSE

Foto: Odd Mehus

Kulturfagprosjektet er prosjektbasert og gir tilbud
til elever på 2. trinn innenfor grunnskolens kjerne
tid. Prosjektet tilbyr skolene to prosjektperioder
per skoleår, med vekt på teater, dans, sang og
musikk og visuell kunst.

av kommunen. De utvalgte bydelene Åsane og
Laksevåg har skoler med høy andel innvandrerbarn
og lavinntektsfamilier.
Prosjektperiodene er utviklet av kulturskolelærere
og gir elevene mulighet til praktisk utforskning
og deltakelse. Gjennom prosjektperiodene bidrar
verkstedene til å heve lærernes kompetanse på
praktisk bruk av kunst og kulturfagene i skolen.

Prosjektet har bakgrunn i ønske fra byrådet i
Bergen om å stryke levekårsprofilen i kultur

skolen, med friplasser og lavterskeltilbud i
levekårsområder i nye bydeler. Med bakgrunn i
byrådets ønsker, valgte vi ut to bydeler som hadde Målsettingen med prosjektet er å styrke
lav deltakelse i kulturskolens ordinære tilbud, og kulturskolens tilbud til barn i kommunen for
med lav score i levekårsundersøkelser.
å gi tilrettelegge for å utvikle sterkere og mer
selvstendig kulturell kapital som grunnlag for
Målet med utvelgelsen var å nå ut til barn som egen utfoldelse, vekst og deltakelse i samfunnet.
ellers ikke ville hatt kontakt med kulturskolen Prosjektet ønsker å sikre at kulturskolens tilbud
eller andre kulturinstitusjoner. Hensikten med inkluderer barn i kommunen uavhengig av
prosjektet var var å 
utjevne forskjeller mellom sosiale, økonomiske og kulturelle skiller.
barn med ulike b
akgrunner og fra ulike deler

Prosjekt: gratis verkstedstilbud
Målgruppe: 2.klasse
Undervisningsgruppe: 1 skoleklasse
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Kulturskoleprosjekt

ELVERUM KULTURSKOLE

FILMADEUS – FRA IDÉ TIL PRODUKSJON

Foto: Sveinung Ystad

Filmadeus er et tverrfaglig filmtilbud til ungdoms
skolen, der elevene er involvert i en filmprosess
fra ide til ferdig film. Prosjektet har som målsetting
å utvikle elevenes kompetanse innen filmmediet,
og å utvikle kulturskolen til å bli et lokalt ressurssenter på film for lokalt kulturliv, grunnskole og
regionen.
I forbindelse med prosjektet, har kulturskolen
og grunnskolene i kommunen investert i en
ny teknologilab som gjør det mulig å fokusere
på IKT innenfor de estetiske fagene. Laben
gir kultur
skolen grunnlag for å jobbe innen
film
mediet med teknikker som animasjon,
komposisjon, 
lydfesting, foto, billedkunst
og notasjonsprogrammer. Ressurspersoner i
regionen blir trukket inn for å styrke prosjektet.
Prosjektet har to faser. Første fase fokuserer på
grunnleggende ferdigheter innen filmproduksjon
rettet mot lærer og elev. Kompetanseheving for

lærer er sentralt for å sikre forankring i skolen,
og gir mulighet til en langsiktig satsning innenfor
filmproduksjon. Fase to fokuserer på konkrete
filmprosjekter og arbeidsprosessen.
Prosjektet starter med en manuskonkurranse med
to vinnere – et manus for animasjon og en for
film. Elevene deles så i grupper og jobber med
de konkrete prosjektene. Når filmene er ferdige,
arrangerer kulturskolen en egen filmfestival,
der elevene, foreldre og lokalbefolkningen får
mulighet til å se på filmene.
Prosjektet har vært gjennomført ved ungdom
skolene i kommunene, med plan om å inkludere
tilbudet i kommunens plan for DKS. Prosjektet har
et tverrfaglig fokus, og trekker bl.a. inn fag som
norsk, samfunnsfag og IKT. Spesielt interessant
for prosjektet er utprøvingen en er samarbeids
modell mellom kulturskolen, grunnskolen
og DKS.

Prosjekt: Filmprosjekt fra idé til ferdig film
Målgruppe: ungdomsskolen
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KRISTIANSAND KULTURSKOLE

SCENE, LYS OG LYD

Foto: Eva Kylland

Kulturskolen i Kristiansand har i samarbeid med
Agder teater utviklet et nytt undervisingstilbud
innenfor scene, lys og lyd. Tilbudet er utviklet
i samarbeid med teknikere fra Agder teater.
Undervisningen er produksjonsrettet og har som
målsetting å gi elevene innsikt og forståelse av
prosessen i sceneteknisk arbeid med lyd og
lysteknikk til forestillinger, utstillinger og andre
produksjoner.
Undervisningen gjennomføres av teknikere ved
Agder teater og Kilden kulturhus. Elevene har
mulighet til å bruke et prosjektrom i det nye
kulturhuset til produksjoner og får opplæring i
kulturhusets tekniske utstyr.

Prosjekt: Sceneteknikk som fag i kulturskolen
Målgruppe: kulturskoleelever i aldersgruppen 15-20 år
Undervisningsgruppe: 6 elever
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Elevene jobber tverrfaglig med produksjon av
ulike kulturuttrykk og har ansvar for lyd og
lysteknikk til kulturskolens ulike arrangementer.
Elevenes kompetanse bidrar til å løfte kvaliteten
på kulturskolens forestillinger, utstillinger og
andre arrangement.
Tilbudet gir kunnskap om scenetekniske yrker og
kan bidra til rekruttering til yrkene.

Kulturskoleprosjekt

KULTURSKOLEN I ÅS

KULTURSKOLEN SOM INTERNASJONALT
KULTURSENTER

Foto: Sveinung Uddu Ystad

Kulturskolen i Ås har i flere år jobbet for å
øke andelen av barn og unge av annen etnisk
opprinnelse enn norsk til kulturskolen og kultur
aktiviteter i regionen. Denne andelen har tidligere
vært lav.
I samarbeid med asylmottaket, voksen‑
opp
læringen, skoler, barnehager og frivillige
organisasjoner i lokalmiljøet, har de utviklet
seg til å bli et internasjonalt informasjonssenter.
Målsettingen med prosjektet er å gi flere barn og
unge med annen etnisk opprinnelse enn norsk
mulighet til å delta i kulturskolen og på andre
kulturelle aktiviteter.

Prosjektet er organisert med en prosjektleder i
20% stilling som har ansvar for å tilrettelegge og
gjennomføre prosjektene, og lede koordineringen
mellom de ulike organisasjonene.
I løpet av prosjektperioden har kulturskolen
utviklet nye undervisningstilbud, tilbudt ekstra
elevplasser og utviklet tilpassede aktivitetsarenaer.
I tillegg har det vært fokus på større flerkulturelle
prosjekt som flerkulturell sangfest, internasjonal
kulturuke, flerkulturell forestilling og barnas
verdensdager. Prosjektene gir arenaer der barn
kan dele og utvikle flerkulturelle og universelle
kulturopplevelser.

Prosjekt: øke mangfoldet blant elever i kulturskolen
Målgruppe: kulturskole, skole, SFO, voksenopplæringen
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LARVIK KULTURSKOLE

TEATERFABRIKKEN

Foto: Per Flåthe

Teaterfabrikken er et tverrfaglig prosjekt der
kulturskolen går inn i grunnskolens kjernetid i en
prosjektperiode, og utvikler en forestilling fra idé
til ferdig forestilling. Prosjektet bygger på tidligere
samarbeid med Teater Ibsen, og gir elevene
mulighet til å involveres i alle ledd i forstillingen i
samarbeid med profesjonelle aktører.
I skoleåret 2011-12 ble prosjektet igangsatt på
2 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Kulturskolen
planlegger å videreføre prosjektet til andre skoler
i kommunen i kommende skoleår.

Profesjonelle skuespillere og dansere fra Teater
Ibsen er involvert i prosessen og gir elevene

veiledning under innøvingen. Samarbeidet
med teateret forankrer prosjektet i regionen, og
gir elevene mulighet til å få innsikt i en reell
teaterprosess. Prosjektet har et sterkt tverrfaglig
fokus. Fagene som vektlegges er bl.a. norsk,
musikk, kunst og håndverk, kroppsøving,
samfunnsfag, matematikk og entreprenørskap.

Prosjektet vektlegger samarbeid mellom lærere i
kulturskolen og grunnskolen, og søker å aktivisere
alle elevene på skolen. Det gjøres ved at barna
selv utvikler ide til forestilling, koreografi, musikk
osv. I tillegg deles elevene inn i grupper som har

Målsettingen for prosjektet er å stimulere til
utvikling av barns musiske og kreative egenskaper,
og samtidig utvikle en varig samarbeidsmodell
mellom grunnskolen, musikk- og kulturskolen og
det lokale kulturlivet.

Prosjekt: Tverrfaglig teaterproduksjon
Målgruppe: prosjektet involverer hele skolen
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ansvar for budsjett, regnskap, markedsføring,
salg av b
 illetter, digitale teknikker osv.

Kulturskoleprosjekt

NESODDEN KULTURSKOLE

WOW- SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM
KULTURSKOLE OG SFO

Foto: Torill Adde

WOW prosjektet ble utviklet med bakgrunn
i
tidligere samarbeid mellom kulturskolen,
kommunen og grunnskolen. 

Kommunestyret
vedtok å utvide tilbudet i SFO med 1 time i uka
og benytte denne timen til k
 ulturtilbud.
Kulturskolen utviklet WOW prosjektet for å se på
mulige samarbeidsmodeller og muligheter for å
tilby kulturtilbud innenfor rammene til SFO.
Prosjektet ble utviklet med fokus på en
pilotskole, der kulturskolen bidrar med faglig
kompetanse for å utvikle tilbud med vekt på
animasjon, musikk, visuell kunst, dans og
keramikk. Kulturskolens spisskompetanse innen
kunstuttrykkene blir kombinert med lærerens
pedagogiske kompetanse. Tilbudet er gratis, og
inkluderer alle elever ved SFO.

Nesoddtangen skole ble valgt ut som pilotskole,
og er den største skolen i kommunen. Erfaringene
i piloten danner grunnlaget for videreføring av
tilbudet til andre skoler i kommunen.
Prosjektet ble igangsatt 2010, og utvidet i 2011/12.
Det var da sju lærere fra kulturskolen som deltok
i prosjektet. Intensjonen til prosjektet er å tilby
kvalitetssikrede kulturtilbud i SFO tiden, ved
hjelp av et formelt samarbeid mellom kultur
skolen, grunnskolen og SFO.
Målsettingen for prosjektet er å gi nye undervisningstilbud i SFO med høy kunstfaglig kvalitet.
Piloten som helhet har som formål å utvikle en
modell for samarbeid mellom kulturskolen og
SFO, som kan overføres til andre kulturskoler
og kommuner.

Prosjekt: WOW- samarbeid mellom kulturskole, SFO og grunnskole
Målgruppe: 1-7. trinn
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NORSK KULTURSKOLERÅD

KOR ARTI –ET WEB BASERT
UNDERVISNINGSVERKTØY I MUSIKK

Foto: Kim Roger Asphaug

Norsk kulturskoleråd har siden 90-tallet produsert
undervisningsopplegget med kurs, sanghefter og
CD-plater. I 2010 begynte arbeidet med å overføre
undervisningsverktøyet til en webbasert løsning,
rettet mot elever i SFO, grunnskole og kulturskole.
Webversjonen ble utviklet i 2011 og ble lansert
januar 2012. Webløsningen ble utviklet i
samarbeid med Grieg Music Education, og har
som målsetting å utvikle en ny digital metode for
å lære instrument, sang og musikk med fokus på
elevaktivitet.
Gjennom skolens egen læringsplattform kan
elever, lærere og foreldre logge seg på å få tilgang
til. På skjermen, skolens smartboard eller via
projektor, vil elevene kunne se både tekst og


Prosjekt: Utvikling av Kor arti for web
Målgruppe: kulturskole, SFO og grunnskolen
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 otelinje til den aktuelle sangen. Skolen velger
n
selv ulike visningsmodus.
Websiden er koblet opp mot skolens egne
lærings
plattformer Fronter og It’slearning.
Elevene vil få tilgang til tekster, notasjon og lyd
fra Kor Arti’-repertoaret utenom undervisningen.
Kor arti fokuserer på tverrfaglige pedagogiske
opplegg med ulike temaer, knyttet til teksten i

sangene. Målsettingen med prosjektet er å tilby et
tilskudd til musikkundervisningen i kulturskolen,
grunnskolen og SFO.
For mer informasjon gå til prosjektets hjemmeside: http://www.korarti.no/

Kulturskoleprosjekt

NORSK KULTURSKOLERÅD MØRE OG ROMSDAL

KULTURLAUGET – DEN KULTURAKTIVE ELEVEN

Foto: Molde kulturskole/Eide kulturskole

Kulturlauget er et prosjekt igangsatt av Norsk
kulturskoleråd Møre og Romsdal i samarbeid

med DKS, UKM og utdanningsavdelingen i fylkes
kommunen. Prosjektet er utviklet i forbindelse
med satsingen på kulturskoler som ressurs- og
kompe
tansesentre. Prosjektet er et samarbeid
mellom kulturskolen og grunnskolen, der

kultur

skolen gir grunnskolene i sin kommune/
nabokommune 
tilbud om kulturverksteder
i grunnskolens kjernetid. 11 kulturskoler deltar i
prosjektet.

for tradisjonell kulturskoledrift. Målsetting med
prosjektet er å stimulere til flere kulturaktive
elever, skape større etterspørsel etter opplæring
i form av verksteder fra kulturskolen, og utvikle
nye samarbeidsmodeller mellom kulturskole og
grunnskole.

Kulturlauget – den kulturaktive eleven, er et
treårig prosjekt med oppstart skoleåret 2010/11.
Verk
stedene tar i bruk fagkompetansen til
kulturskolens ansatte, og tilfører grunnskolene

kompetanse.

Prosjektet er organisert med en overordnet
prosjektgruppe, der en prosjektkoordinator i 20%
stilling følger opp utvikling av verkstedene i d
 ialog
med kulturskolene. Hver kulturskole er ansvarlig
for prosjektet i sin kommune, og forankring av
prosjektet lokalt.

I Skoleåret 2011/12 ble det avviklet 166 verksteder,
der 3642 elever fra 1. – 10.trinn deltok i til sammen
21.858 elevaktive timer. Kapasiteten til prosjetket
planlegges økt i skoleåret 2012/13.

Prosjektet bygger kompetanse omkring metodikk
som kreves ved å jobbe verkstedsbasert til forskjell

Prosjekt: kulturlauget-den kulturaktive eleven
Målgruppe: grunnskoler i de deltakende kommuner
Undervisningsgrupper: tilpasset de ulike verkstedene
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SANDNES KULTURSKOLE

SKRIVEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Foto: Jan Inge Haga

Sandnes kulturskole har gjennom flere år hatt
tilbud som skapende skriving til sine elever.
Skoleåret 2011-12 ble tilbudet utvidet med en
egen skrivekonkurranse som var åpen for alle i
10.klasse i regionen. Målsettingen med prosjektet
er å sette fokus på skrivekunst i regionen, og gi et
kvalitetstilbud til barn og unge om skrivekunst.
Ideen om en skrivekonkurranse ble utviklet av
kulturskolens egne elever, og ledet av en elevbasert
styringsgruppe. Konkurransen hadde utgangspunkt
i en sitatcollage med vekt på tema som generasjon
og generasjonsforskjeller, mediebruk, teknologi
utvikling, sosial og eksistensiell livsfølelse anno
2011. Konkurransen var åpen for alle sjangre,
både fiksjon og sakstekster.

De 100 beste tekstene fikk tilbakemelding fra
skrivekonsulent, og fikk mulighet til å videre
utvikle teksten sin før endelig juryering. Juryen
bestod av 2 elever fra styringsgruppa, skrivekunstlærer ved kulturskolen, en forfatter og en skribent
fra Stavanger aftenblad. Etter juryeringen ble
3 
teksten bli valgt ut og publisert i Stavanger
aftenblad. Tekstene vil også fremført under et
avslutningsarrangement, Verdens bokdag, februar
2012 i Sandnes kulturhus.

Prosjektet var rettet mot 10.klasse, og kultur
skolen jobbet opp mot skolene for å gi
informasjon om prosjektet. Stavanger aftenblad
var en samarbeidspartner i prosjektet, og bidro
til å spre informasjon om konkurransen ut i

I etterkant av konkurransen vil et utvalg av
tekstene bli samlet og publisert i en egen bok/
e-bok i samarbeid med medielinja ved Sandnes
videregående skole i samarbeid med Stavanger
aftenblad.

Prosjekt: Skrivekonkurranse
Målgruppe: 10.klasse
Gruppe: Åpen konkurranse
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regionen. Elever som ikke var tilknyttet skoler
som deltok i prosjektet hadde mulighet til å sende
tekster direkte til kulturskolen. Skolene selv silte
ut tekster og sendte inn de 5 beste til vurdering.
Tekstene utenfra vurderer kulturskolen selv.

Kulturskoleprosjekt

SKIEN KULTURSKOLE

KULTURELL SAMHANDLING MELLOM I SFO OG SKOLE
MED FOKUS PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING

Foto: Per Flåthe

Skien kulturskole jobber inn mot SFO med et
tverrfaglig prosjekt basert på STOMP. Kultur
skolen går inn i SFO til 3 skoler i kommunen i et
STOMP-prosjekt som munner ut i en forestilling.
Bakgrunnen for prosjektet er Skiens bystyres
vedtak i juni 2008, om at Skien kulturskole skal
ha som mål å øke antall elever med tospråklig
bakgrunn. Prosjektet er utviklet med målsetting
om å bruke kunst og kultur som en brobygger
mellom forskjellige kulturer, og som virkemiddel
i integrert undervisning.

Av skolene som er valgt ut er en flerkulturell, og
to forsterkede skoler som jobber med integrert
undervisning med normalfungerende barn og
elever med psykisk utviklingshemming, autisme
eller store lærevansker. Skolene som er valgt ut
er: Stigeråsen skole Bølehøgda skole og Den
røde skole.

Fra kulturskolen deltar tre lærere og en scenograf
i prosjektet, skolene bidrar med assistenter under
gjennomføringen i skolen. Prosjektperioden har
tre faser; planlegging og forventinger, utvikling
av rytmer, lydbilde, scenografi og kostymer og
Prosjektet har utgangspunkt i STOMP-gjennomføring av forestilling.
modellen, og har temaet gjenbruk og søppel.
Prosjektet har hovedvekt på materialene papir og Prosjektet er organisert ved en prosjektgruppe,
plast, og integrerer disse i alle ledd i prosjektet, bestående av de fire aktørene fra kulturskolen og
fra instrumenter laget av papp, til scenografi og rektor som er ansvarlig for gjennomføringen av
kostymer. Prosjektet gir b
 arna mulighet til å bruke prosjektet. Rektor ved grunnskolene er ansvarlig
enkle instrumenter til å e ksperimentere med lyd for at prosjektet forankres i skolens pedagogiske
og ulike lydbilder. 
Prosjektet er tverrfaglig og plattform.
fokuserer på musikk, dans og kunst og håndverk.

Prosjekt: STOMP
Målgruppe: SFO
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TIME KULTURSKOLE

TEKNOLOGI OG FORMIDLING

Foto: Per Inge Haga

Teknologi og formidling er et nytt tilbud ved Time
kulturskole. Teknologi og formidling har fokus på
å øke elevenes kompetanse på formidling av egne
arbeider, både i til scenisk formidling og bruk av
tekniske virkemidler som lys- og lyddesign.
Tilbudet er rettet mot ungdomsskolen, med en
undervisningsgruppe på 15 elever. Undervisninger
er delt inn i to hoveddeler, der del 1 fokuserer
på formidling fra scenen, og del 2 fokuserer på
hva som skjer bak scenen og de scenetekniske
forholdene. Det er mulig å velge å delta kun på
en av delene.
Elevene vil få kjennskap til hvordan de kan ta i
bruk scenen under forestillingen, sam
handling

Prosjekt: Teknikk og formidling
Målgruppe: 10.klasse
Undervisningsgruppe: 15 elever
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med andre, og hvordan stoffet formidles til
publikum. Alle i gruppen er med i prosessen frem
til forestilling.
Undervisninger er prosessorientert med tverrfaglig
fokus, og gir elevene mulighet til å jobbe med
konkrete forestillinger og sceniske produksjoner.
Målsettingen med prosjektet er å gi elevene en
bevisstgjøring om formidling, og hvordan de kan
vise det de kan på en god, helhetlig måte.
Teknologi og formidling er i dag et eget tilbud,
på sikt vil det bli inkludert i den ordinære
undervisninger i alle kunstretninger.

Kulturskoleprosjekt

BJUGN, LEKSVIK, RISSA, ØRLAND OG ÅFJORD KULTURSKOLE

TALENTLAB’EN

Foto: Kim Roger Asphaug

Talentlab’en er et samarbeidsprosjekt mellom
kulturskolene i Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og
Leksvik kommune, og gir et ekstra tilbud til
kulturskoleelever som ønsker fordypning i sitt

kunstuttrykk. Talent er i denne sammenheng
ikke knyttet til eksisterende ferdigheter, men blir
definert som elever som viser spesielt engasjement
og interesser for å utvikle seg videre. P
 rosjektet
inkluderer alle kunstuttrykk.
Talentlab’en har åtte samlinger per skoleår, der
det gis intensiv opplæring av fagspesialister
og der eleven blir stimulert til videre utvikling.
Samlingene er felles for alle utvalgte, med
undervisning individuelt eller i mindre grupper.

Primært vil man benytte kompetansen til lærerne
som alle
rede jobber i kulturskolene, men med
mål om å gi elevene en annen lærer enn de har til
vanlig for å gi nye faglige impulser.
Hver kulturskole har to elevplasser i T
 alent´laben,
som velges ut av aktuelle kandidater. Det er hver
enkelt kulturskole som er ansvarlig for utvelgelsen
i sin kommune. Prosjektet hadde oppstart høsten
2011, og vil bli gjennomført i et prøveår ut
skoleåret. På sikt er det planer om å inkludere
hele regionen i tilbudet, og få finansiering til å
inkludere tilbudet i det ordinære tilbudet til
kulturskolene.

Prosjekt: Talentutvikling
Målgruppe: 11-16 år
Antall elever: 20 elver

15

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

