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En kulturskole for alle 
 

-der trivsel og produksjon vil gi læring- 

 

Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud, undervisninga 

blir lagt til de enkelte skolene eller andre lokaler i nærmiljøet. 

 

Kulturskolens administrasjon holder til i Rådhuskjelleren i Leinesfjord. 

Her kan vi møtes for en kulturskoleprat. 

 

Velkommen 



KULTURSKOLENS TILBUD 
 

TEATER/DRAMA gir tilbud til elever i grupper fra 1.klasse oppover. Eleven får 

kjennskap til å bruke kropp og stemme gjennom å være aktiv fra idè til ferdig 

skuespill. Gruppene er med å skape alt fra sminke og kostymer til ferdige 

teaterstykker. Foresatte kan bli spurt om å bidra med å lage kostymer og scenografi 

til forestillinger i samarbeid med dramalærer. Vi har tilbudet i Leinesfjord og 

Nordfold etter skoletid 
 

KUNST gir tilbud til elever fra 1. klasse og oppover. Eleven får utforske og utvikle 

sanser og ferdigheter til å formidle inntrykk til uttrykk. De lærer å utforske strek og 

tegning, farger og form, flate og skulptur gjennom en rekke ulike medier og 

teknikker. Uterommet vil også tas flittig i bruk. Kreativitet og skaperglede vil være 

grunnleggende. Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper på Røtnes, 

Engeløya. Materialutgifter på 350 kr. må påberegnes pr. undervisnings år. 
 

DANS gir undervisning i modernedans, samtidsdans og kreativdans fra 1. klasse, og 

jazzdans fra 6.klasse. Elevene får danse-teknisk undervisning, i tillegg til å utvikle sine 

skapende evner innen dans. Elevene skal bli kjent med eget og andres dansespråk, 

og vi legger stor vekt på samspill. Foresatte kan bli spurt om å bidra med å lage 

kostymer og scenografi til forestillinger i samarbeid med danselærer. 
 

YOGA for ungdom fra 8. klasse. Yoga gir god fysisk trening i tillegg til fokus og 

konsentrasjon. Vi trener styrke, bevegelighet og balanse. Vi har også fokus på pust 

og avspenning. Yoga er god forberedende trening både til idrettsfag og til 

kunstfag. Videre kan praktisering av Yoga forebygge skader og gi bedre fysisk og 

psykisk helse. 
 

MUSIKK foregår hovedsakelig i smågrupper eller individuelt.  I tillegg til 

grunnleggende vokal/ instrumentferdigheter får alle elever opplæring i 

noter/notasjon.  Blåseinstrumentene er i hovedsak knyttet til korpsene og styres av 

deres instrumentbehov. Korpsene leier ut instrumenter til sine aspiranter. For 

musikkelever som ikke ønsker seg i korpset, sørger foresatte for instrument og noter. 

Snakk med instrumentallærer i kulturskolen om instrument- og lærebokkjøp. 
 

KOR, BAND OG SAMSPILL tilbyr vi til elever som får undervisning i musikk, dette i 

tillegg til den vanlige vokal/instrumentalundervisning. Her er det mulig å få utfolde 

kreativiteten i kulturskolens øvingslokaler. Er der elevgrunnlag kan denne 

undervisningen gjennomføres på de ulike skoler etter ordinær skoletid. 

Undervisningen forutsetter grunnleggende ferdigheter på eget instrument. 

 

 

 

 

 



RAMMER FOR OPPTAK 
 

Hovedopptaket for nye elever og oppsigelse eller endring av aktivitet finner 

sted 15. mai. Eleven har plassen i kulturskolen helt til en melder seg ut. Det 

kreves ikke ny søknad for hvert skoleår. Nye søkere som ikke får plass, blir satt 

på venteliste. 

Søknad om opptak, utmelding eller endring av aktiviteter i kulturskolen gjøres 

skriftlig innen 15. mai. Påmelding er bindende for hele skoleåret. Dersom 

særskilte forhold ligger til grunn for at eleven slutter, kan det sendes skriftlig 

søknad om å slippe dette kravet.  

 

Pris for elevplass     

Kommunestyret vedtar skolepengesatsen for Steigen kulturskole. Fra 1. august 

2018 koster en elevplass kr 351,- pr. mnd. (sept. – juni).  Søsken får 40% 

moderasjon på første aktivitet (kr 211,-).     

Lærerfravær utover fire ganger pr. skoleår gir rett til reduksjon i kontingent. 

Manglende kontingentbetaling vil føre til at eleven mister plassen.  

Fra 1.august 2018 vil kulturskolen fakturere 2 ganger i året –høst/vår. 

 

Kulturskoleproduksjoner 2018/19 

Kulturskolen har fellesarrangement for alle elevene våre. Kommende skoleår 

vet vi allerede om følgende: 

 Vi spiller på Steigentunet  

 Utstillinger 

 UKM – ungdommens kulturmønstring arrangeres i februar/mars 2018 

 Vi lager konserter og produksjoner ute i grendene våre. 

 Vi lager elevproduksjoer i kultursalen 

 
Dette gjør kulturskolen for elevene sine: 

 Vi jobber for at alle elever i kulturskolen skal få opplever at gjennom 

trivsel og produksjon får vi ny læring. 

 Tar ansvar for best mulig undervisning og bruker kulturskolens fagplaner. 

 Arrangerer gode steder for elevpresentasjoner. 

 Tar tidlig kontakt med foreldre angående deres barn. 

 Bruker Steigen kommunes vedtekter for Steigen kulturskole. 

 

Ny Digital hverdag med mulighet for bedre kontakt    Steigen kulturskole______________________________________________ 

Kulturskolens går dette året inn i en ny digital hverdag, der vi lettere kan 

kommunisere med alle kunder og brukere. Vi vil etter hvert gi dere mer om 

denne saken. Fra høsten vil vi få all påmelding på nettet.  

 

 

 

 

 

 

 Leines: 

Postadresse:  
Nord-Steigen:  

Arb:  Mob:  



 
 

SØKNADSSKJEMA TIL STEIGEN KULTURSKOLE 
 

Søkeropplysninger 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: 

Postnr: Poststed: 

Fødselsdato: Kjønn: K  M  

Skole: Klasse: 

E-post: Mobil: 

Navn på søsken i kulturskolen: 

Ønsker 
Opplæring i: 

 

 

 

Jeg ønsker å leie instrument fra korpset. 
(Kryss av for hvilket korps dere vil være tilknyttet) 

Leines skolekorps:  

Nord-Steigen Musikkorps:  

 

Opplysninger om foresatte – fakturamottaker 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: Postnr./ sted: 

Tlf. privat: Mobil: 

Personnr:            E-post: 

 

Andre opplysninger som kan ha betydning for undervisningen: 
 
 
 

     
    Jeg har gjort meg kjent med Steigen kulturskoles vedtekter. 
 

Dato: Foresattes underskrift: 

 

Søknadsskjema sendes til: 
Steigen kulturskole Rådhuset 8283 Leinesfjord Søknadsfrist 15.mai 2017 


