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Kulturskolen i Nome har god 
kvalitet og gjør at mange barn og 
unge får utviklet ferdigheter som 
betyr mye både for dem selv og 
for lokalsamfunnet. Den skaper 
gode møteplasser, fellesskap og 
glede, og gir oss mange gode 
kulturopplevelser året rundt. 

Kulturskolen hjelper oss å nå man-
ge av Nome kommunes visjoner 
om miljø, mangfold og muligheter. 
Takket være vår unike kulturskole 
er kulturlivet i Nome stadig mer 
mangfoldig. 

Det har vært en politisk stayerev-
ne å prioritere kulturskolen, til tross 
for trang kommuneøkonomi. Det 
er jeg veldig glad for og stolt av. 
Kulturskolen vår er nok ganske 
utradisjonell. Det er det som gjør 
at den utmerker seg. 
Ansatte i kulturskolen har stor vilje 
til å tenke utenfor boksen, og fi n-
ner kreative løsninger som gjør at 

vi fyller samfunnsansvaret vårt på 
en god måte, selv om vi er en liten 
kommune. Kulturskolen gjør langt 
mer enn det som er vanlig og det 
har resultert i fl ere utmerkelser.
Jeg ønsker alle velkommen til kul-
turskolens varierte tilbud! 

Bjørg Tveito Lundefaret, 
ordfører i Nome kommune

Vår unike kulturskole

”Vi er stolte av kulturskolen vår!”

  Bjørg Tveito Lundefaret
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Kulturskolen skal gi 
opplæring av høy 
faglig og pedagogisk 
kvalitet til alle barn og 
unge som ønsker det

Eleven i
sentrum
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Å mestre 
som liten 
er å lykkes 
som stor

Kunstfaglig ressurs-
senter og kulturell 
drivkraft i kommunen
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Innledning

Kulturskolen har siden 1997 vært 
et lovpålagt kommunalt tilbud. 
Opplæringsloven § 13-6 hjemler 
kommunens plikt til å ha et kultur-
skoletilbud, og formålet er å gi en 
opplæring av høy kvalitet og rikt 
mangfold med ivaretakelse av 
både bredde og talent. 

§ 13-6. Musikk og kulturskoletilbud:
”Alle kommuner skal, alene eller i 
samarbeid med andre kommuner, 
ha et musikk- og kulturskoletilbud til 
barn og unge, organisert i tilknyt-
ning til skoleverket og kulturlivet 
ellers.” 

Norsk kulturskoleråd har på vegne 
av sine medlemskommuner utar-
beidet Rammeplan for kulturskolen 
– Mangfold og fordypning. Planen 
ble gitt ut i 2016, og er retningsgi-
vende for kulturskolenes aktivitet. 
Den sier noe om kulturskolens 
samfunnsoppdrag, prinsipper og 
retningslinjer for kulturskolevirk-
somhet. Kulturskolene i Norge skal 
tydeliggjøres som ett skoleslag og 
sikre nasjonal fellestenkning. 

Rammeplanen kategoriserer de 
ulike tilbudene i kulturskolen i tre 
opplæringsprogram med ulik profil 
og målsetting: bredde-, kjerne- og 
fordypningsprogram. 

Vi i Nome kommune er opptatte 
av å ha høy kvalitet på kultursko-
len vår, slik at vi møter barn og 

unge på en faglig god og inspi-
rerende måte. Derfor har Nome 
kommune vedtatt rammeplanen 
”Mangfold og fordypning” som 
veiledende for arbeidet i kultur-
skolen, og den kommer til å være 
sentral for våre lærere i deres 
arbeid med elever. 

Med utgangspunkt i denne ram-
meplanen startet kulturskolene 
i Midt-Telemark i 2017 en felles 
prosess for å utvikle egne fagpla-
ner i alle disipliner. Fagplanene er 
levende dokumenter og kultur-
skolens verktøy for planlegging 
og tilrettelegging av undervisning. 
Fagplanene konkretiserer lærings-
målene og viser faglig progresjon 
fra grunnivå til viderekommende 
nivå. Fagplanene gjenspeiler 
rammeplanen, samt gir elevene 
en pekepinn på innhold, mål og 
aktivitet i løpet av skoleåret. Fag-
planene vil gjøre kommunikasjo-
nen rundt tilbudet vårt lettere for 
elever, foresatte og pedagoger. 

Det er de ulike faglærere i kul-
turskolen som har hatt ansvar 
for utarbeidelse av den enkelte 
fagplan.  

Lokalt er Nome kulturskole sine 
fagplaner forankret i Nome kom-
mune sin Kommunedelplan for 
kultur, fritid og folkehelse som 
ferdigstilles 2019. 
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Nome kulturskole er en sosial og 
faglig stimulerende læringsarena, 
der barn og unge får utfordringer 
og mulighet til å utvikle sine evner 
under ledelse av profesjonelle 
instruktører og kunstpedagoger. Et 
tilpasset opplegg for hver enkelt 
elev åpner for elevutfoldelse og 
kreativitet.

Gjennom kulturskolen får et stort 
antall barn og unge undervisning 
hver uke innenfor et vidt spekter 
av tilbud. Tilbudet omfatter 
musikk, dans, teater og visuell 
kunst. 

Målgruppen til kulturskolen er 
primært barn og unge fra 6 år til 
19 år, med enkelte tilbud til barn 
i førskolealder. Undervisningen 
foregår både individuelt og i små 
og større grupper. Mens grunn-
opplæringen oftest er aldersdelt 
og organisert i klassetrinn, har kul-
turskolens undervisning større grad 
av aldersblanding. Det kan bidra 
til nettverk mellom elever fra ulike 
miljøer, klassetrinn og skoler, og 
aldersblandingen styrker lærings-
miljøet i kulturskolen.

Kulturskolen skal gi opplæring av 
høy faglig og pedagogisk kvalitet 
til alle barn og unge som ønsker 
det. Formålet med opplæringa er 
å lære, oppleve, skape og formid-
le kulturelle og kunstneriske uttrykk. 
Opplæringa skal bidra til barn og 

unges danning, fremme respekt 
for andres kulturelle tilhørighet, 
bevisstgjøre egen identitet, bli kri-
tisk reflekterende og utvikle egen 
livskompetanse.

Gjennom samarbeid med grunn-
skolen og bruk av sin faglige kom-
petanse ønsker Nome kulturskole 
å bidra til å styrke opplæringen i 
de estetiske fagene i Nome kom-
mune. Kulturskolen samarbeider 
med grunnskolen / SFO om en 
rekke prosjekter der kulturskolen 
er en aktiv tilrettelegger av faglig 
innhold med skolen som mottaker. 
Grunnskolen er en viktig arena og 
medspiller for aktiviteter og rekrut-
tering inn mot kulturskolens kjerne-
program. 

Kulturskolen skal være et lokalt 
ressurssenter og en samarbeiden-
de aktør i kulturlivet i Nome kom-
mune. Vi skal være pådrivere for 
store kulturproduksjoner som ska-
per gode opplevelser og begeis-
trer kommunens innbyggere. De 
største produksjonene skal være 
et samarbeid mellom kulturskolen, 
grunnskolen, frivilligheten og pro-
fesjonelle aktører. Kulturskolen skal 
ha en god kommunikasjon med 
aktørene i det frivillige kulturliv, for 
sammen å løse oppdraget om å 
aktivere så mange barn og unge 
som mulig. 

Nome kulturskole
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Tilbud i kulturskolen

Lunde

Ulefoss
TREBLÅS: Saksofon
STRENGER: Gitar, EL-gitar, El-bass
BAND
PIANO
SLAGVERK
DANS
MESSING: Kornett/trompet, Horn, Trombone, Baryton, Tuba
KLASSEKORPS
STRYK: Fiolin, Bratsj, Cello
TEATER
SANG

TREBLÅS: Saksofon, Klarinett, Fløyte
 STRENGER: Gitar, EL-gitar, El-bass

 BAND
PIANO

 SLAGVERK
DANS 

MESSING: Kornett/trompet, Horn, Trombone, Baryton, Tuba
KLASSEKORPS

 VISUELL KUNST
 TILRETTELAGTE TILBUD: Nomeswing
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DansDans handler om å uttrykke seg 
med kroppen, og igjennom å 
danse utvikles kreativitet, koor-
dinasjon, musikalitet, styrke og 
bevegelighet. 

Dansetilbudet i Nome kulturskole 
betyr opplæring i små grupper 
med stor grad av individuell opp-
følging.

Vi tilbyr et spennende dansepro-
gram som innbyr elevene til å 
utforske dansens verden gjennom 
aktivitet, kreativitet og utførelse. 
I tillegg til ordinære dansetimer 
har elevene muligheter til å delta 
både i lokale og regionale hen-
delser, treffe besøkende artister og 
være med på forskjellige kultu-
relle aktiviteter gjennom året. Vi 
gjør vårt beste for å gi elevene et 
bredt spekter av danseopplevel-
ser, og arbeider med andre kunst-
arter både i amatør- og proffsam-
menhenger, for å få en helhetlig 
danseopplæring.

Tilbudet innen dans i Nome kultur-
skole er omfattende. 
Fra fylte fi re år tilbyr vi Knøttedans, 
der barna blir introdusert for dans 
gjennom lekbetont dansetrening 
med og uten foreldre.
Fra fylte seks år kan barna be-
gynne på Barnedans med fokus 
på kreativitet og alderstilpasset 
teknisk dansetrening. 
Fra fylte ti år kan elevene begyn-
ne på Ungdomsdans som kjenne-
tegnes av rytme, energi og danse-
glede. 

Organisering av undervisningen: 
Kulturskolen følger hovedsakelig 
grunnskolens skolerute og har 
undervisning 38 uker i året. Under-
visningen er organisert i ukentlige 
økter på 45 minutter, og fi nner 
sted både på Ulefoss og i Lunde. 
Eleven vil også kunne delta på vis-
ninger, forestillinger, verksteder og 
prosjekter. Deltagelse på forestillin-
ger i kulturskolens regi ses også på 
som en del av undervisningen. Tid-
vis kan timeplanen omorganiseres 
i form av helgeøvelser og utvidet 
undervisningstid i forbindelse med 
større produksjoner og prosjekter. 
Elevene og foresatte vil få tilsendt 
ny timeplan i god tid på forhånd 
og informasjon om hvilken periode 
det gjelder. Dette blir så langt det 
lar seg gjøre avspasert senere. 

Egen øving:
Foreldre og andre foresatte er 
våre viktigste samarbeidspartnere!
Det er viktig å hjelpe elevene til 
å etablere hensiktsmessige og 
selvstendige måter å øve eller 
trene på. Det innebærer å kunne 
planlegge når, hva og hvordan. 
Det forventes at eleven øver jevn-
lig mellom timene, og fremgang 
er avhengig av dette. Timene gir 
best resultat hvis de brukes som in-
struksjon og veiledning, mens selve 
øvingen foregår hjemme. 
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Grunnivå

I arbeidet med dans på grunnivå 
er prosessen like viktig som resul-
tat. Det overordnede målet ved 
opplæringen er å skape danse-
glede. Det vektlegges å skape 
trygge, gode læringssituasjoner 
hvor elevene føler seg sett, og 
opplever en god takhøyde for å 
gjøre feil. Elevene skal oppleve 
trygghet, mestring, danseglede og 
utvikling på sitt nivå. For mange er 
dette det første møte med dans, 
og vi legger stor vekt på at det 
skal bli en positiv og god opplevel-
se. Grunnivået legger grunnlaget 
for optimal teknisk utvikling.  

Danseundervisningen på grunnivå 
er i høy grad knyttet til kroppen: 
kroppsbruk, kroppslig bevissthet, 

kroppslig minne, rytmikk, bruk av 
hele kroppens sanseapparat. 
Å utforske bevegelser, tyng-
depunkt, balanse og styrke i 
kroppen er sentralt. Kropp og 
bevissthet står i et nært forhold 
til hverandre. Å kunne inne-
bærer at kunnskapen allerede 
fins i den fysiske aktiviteten og i 
kroppens bevegelser. 

Opplæringen på grunnivå skal 
også legge til rette for samar-
beid og fellesskap. Samtidig 
skal opplæringen utfordre den 
enkelte til å tøye egne grenser 
og bidra til at den enkelte får 
oppleve mestring ut fra sine 
egne forutsetninger.

”Ofte tenker jeg på at mitt liv kunne tatt en 
annen vending om jeg bare hadde lært å danse”  
    
     Hans Fallada
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Skape

Formidle

13

Å kunne formidle innebærer å uttrykke dans på 
et dypere plan. 

Som ny danser betyr dette at eleven skal kunne: 

• Memorere og fremføre enkle nummer med innspilt og leven-
de musikk

• Delta med enkle danseuttrykk på varierte formidlingsarena-
er (danseforestillinger, kulturskolens juleforestilling, Åpen 

scene, osv)
• Samarbeide og delta aktivt i et sosialt felles-

skap

Å skape er en viktig del av danseopp-
læringen. Eleven skal delta i en kunstnerisk 

prosess fra idé til produkt og erfare de ulike 
fasene i en kreativ prosess. 

Som ny danser betyr dette at eleven skal:

• Uttrykke følelsene sin gjennom dans
• Utforske og skape sine egne små uttrykk
• Lære danser i flere stiler: Jazz, moderne, 

musikal, osv
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Formidle

Oppleve

Reflektere

Utøve

14

Å utøve handler i første 
omgang om å vise og framfø-

re enkle bevegelser og bevegel-
sesprinsipper med egen kropp. 

Som ny danser betyr dette at eleven skal: 

• Vise og fremføre enkle bevegelser og be-
vegelsesprinsipper med egen kropp

• Være tilstede og i øyeblikket og gå inn i et 
danseuttrykk med hele seg

• Oppnå romforståelse, arbeide med forflytting 
i rommet og bevege seg i relasjon til andre 

Som danseelev er det viktig å få 
oppleve dans som en uttrykksform med 

et budskap som kan berøre andre. 
Dette innebærer at eleven også skal lære «om» 

dans.

Som ny danser betyr dette at eleven skal:

• Oppleve glede ved å mestre, skape og utøve 
og gjennom det få tiltro til egne evner og 
uttrykksmuligheter

• Oppleve trygghet og opparbeide        
forståelse i forhold til sin egen kropp

• Utforske og utvikle sitt eget     
bevegelsesspråk

En intensjon 
med danseopp-

læringen er at elev-
ene skal være aktive, 

deltakende medvirkere i 
sine læringsprosesser. 

Dette fordrer at elevene må 
oppmuntres til å:

 
• Få økt bevissthet om egen 

kropp og kunnskaper om krop-
pens muligheter. 

• Reflektere over egne bevegel-
ser

• Være oppmuntrende og 
støttende til hverandre i 

dansen
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Viderekommende nivå

I arbeidet med dans på videre-
kommende nivå er elevene med 
på å forme læringsmål og fokus 
sammen med lærer. 
Programmet er for elever som er 
motivert for å utvikle sine utøven-
de og skapende evner gjennom 
langsiktig og systematisk opplæ-
ring.

På dette nivået legges det til rette 
for et mangfoldig tilbud av ulike 
dansefag, dessuten alders- og 
nivåinndeling. Det utvikles varierte 
timeplaner og gruppesammenset-
ninger som imøtekommer eleve-
nes ulike forutsetninger, motivasjon 
og ambisjonsnivå.

”Dans er poesi med armer og ben” 
  
  Charles Baudelaire

Omtrent halvparten av danseun-
dervisningen på viderekommende 
nivå består av tekniske øvelser. 
Dette er nødvendig for å utvikle 
en danseteknisk progresjon, styrke 
muskulatur og øke bevegelig-
heten. Bevissthet om kroppsbruk 
som er naturlig og som forebygger 
overbelastning, vil få rikelig plass i 
undervisningen.

Å legge til rette for deltakelse på 
arenaer for kunstnerisk samarbeid 
på tvers er et viktig fokusområde 
på viderekommende nivå. 
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Formidle
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Å kunne formidle innebærer å uttrykke 
dans på et dypere plan. 

Som viderekommen danser betyr dette at eleven skal 
kunne: 

• Memorere og fremføre lengre og mer avanserte nummer 
med innspilt og levende musikk

• Være del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidra til å 
skape felles lokal identitet og livsglede

• Videreutvikle kroppens fysiske potensial og gjennom 
dette skape frihet og trygghet i den sceniske for-

midlingen.

Å skape er en viktig del av danseopplærin-
gen. Eleven skal delta i en kunstnerisk prosess fra 

idé til produkt og erfare de ulike fasene i en kreativ 
prosess. 

Som viderekommen danser betyr dette at eleven skal: 

• Uttrykke følelsene sine gjennom dans
• Skape lengre og mer avanserte komposisjoner 

og dansenummer
• Lære verktøy for å kunne skape egne beve-

gelser, sette dem sammen til sekvenser 
og bruke sitt personlige uttrykk til å 

formidle bevegelsene.
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Formidle

Oppleve

Reflektere

Utøve

18

Å utøve handler i første 
omgang om å vise og fram-

føre enkle bevegelser og beve-
gelsesprinsipper med egen kropp. 

 
Som viderekommen danser betyr dette at 
eleven skal: 

• Integrere fagspesifikke ferdigheter og anvende 
dette i dansen

• Ha kunnskap om kunstneriske prosesser, koreografis-
ke prinsipper og virkemidler, utforske og utvikle egne 
komposisjoner og koreografier

• Utøve danseuttrykk relatert til dynamikk, musikk, rom 
og arenaer, alene og i ulike grupper
• Bruke opptak av egen dans som       

øvingsmetode

Som danseelev er det viktig å få oppleve 
dans som en uttrykksform med et budskap 

som kan berøre andre. Dette innebærer at eleven 
også skal lære «om» dans.

Som viderekommen danser betyr dette at eleven skal: 

• Oppleve mestring over vanskeligere dansetek-
niske ferdigheter og progresjon i disse

• Få mer inngående erfaring og mestringsgle-
de av rytmeforståelse, pust og takt

• Oppøve evne til å samarbeide 
med andre og respektere 

hverandres danseriske 
uttrykk 

En intensjon 
med danse-

opplæringen er at 
elevene skal være 

aktive, deltakende 
medvirkere i sine lærings-

prosesser. 

Dette fordrer at elevene må 
oppmuntres til å: 

• Ha kjennskap til dansens mangfold 
og rolle i samfunnet og delta i 
samtaler om dans

• Observere og vurdere eget og 
andres arbeid som grunnlag for 
danserisk utvikling

• Tilegne seg kunnskap om 
treningslære og ernæring, 

planlegge og strukturere 
egen treningshverdag



19

Repertoarliste
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Repertoarliste
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Utstyrsliste
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Egne mål 
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Baklomma



Besøksadresse: Kirkebakken 18
Postadresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telefon: 35 00 87 05 / 94 25 04 29
E-post: kulturskolen@nome.kommune.no
Web: www.nomekulturskole.no

Fagplanen er utarbeidet med støtte fra Norsk kulturskoleråd

Nome Kulturskole nomekulturskole Nome Kulturskole


