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Spør du oss om hva som er det beste med å bo i kommunen vår, vil 
mange trekke fram fjellet og de store, uberørte villmarksområdene. 
Andre setter stor pris på det levende, varierte kulturlivet og det gode 
oppvekstmiljøet. Noen framhever vinteren, med silkeføre og rimfrost, 
andre de tradisjonsrike bygdemiljøene og seterdalene. 

Med hjerte for fellesskapet
Én ting kjennetegner innbyggerne i Tolga kommune kanskje mer 
enn noe annet: Dugnadsånd, engasjement og gleden over å skape 
noe sammen. Vi som bor her er alle synlige, og det hver enkelt bidrar 
med, betyr ekstra mye fordi vi ikke er så mange. 

... og for kommunens framtid
Ønsket om å gi våre barn og unge en trygg og god oppvekst med et 
rikt kulturtilbud, er en viktig del av vår visjon, «en kommune med 
tæl». Kommunen er unik i Norge idet at vi har hatt Tolga skole 
som demonstrasjonsskole i tre år og Tolga kulturskole som demon-
strasjonskulturskole i to år. Det betyr at vår satsing på oppvekst gir 
resultater som blir lagt merke til. 

Kulturkommunen Tolga
Kulturskolen er kommunens kulturelle ressurssenter og samarbeider 
svært tett med barnehager, skoler og frivillig kulturliv. Tolga myldrer 
av kor, korps, idrettslag, friluftsorganisasjoner, ungdomslag, historie-
lag, husflids- og hobbyforeninger.

En sentral tradisjonsbærer
Olsok i Tolga er regionens største kulturarrangement sommerstid, og 
både innbyggere, utflyttere og gjester fra fjern og nær strømmer til 
denne ukelange nytelsen av små og store begivenheter. 

Kulturell tæl 
Kommunen tar det utvidede kulturbegrepet på alvor. Vi har stor 
idrettsaktivitet og varierte muligheter med blant annet fotballbaner, 
lysløype, skiskytterarena og hoppbakke. Jevnlig arrangerer en gjeng 
entusiastiske ungdommer datatreffet LANur, med kommunen som 
støttespiller. De unge ildsjelene tilbyr et alternativ til mer tradisjo-
nelle fritidsaktiviteter og bidrar til at ungdom får se hva teknologien 
kan brukes til – på godt og vondt. 

En kommune vi er stolte av!

Kommunesenteret Tolga fram-
står nå i ny prakt. Ved å bygge 
på lokal kultur, særpreg og 
tradisjoner har vi skapt et mer 
attraktivt sentrum med nye 

møteplasser, vakrere grøntare-
aler og forretningsområder, ny 
infrastruktur og boligbygging. 
Unge og voksne har deltatt i 
prosjektet med glød og entusi-

Tettstedsutvikling: Å skape det nye i det gamle

asme. De har blant annet gått 
på kurs i tørrmuring og kompo-
sisjonsmaling, bygd ballbinge, 
pusset opp eiendommer og 
anlagt gang- og sykkelveier. 

Prosjektet har vært en del av 
det nasjonale Tettstedspro-
grammet.
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I nasjonalparklandsbyen  
Vingelen, vest i kommunen, 
finnes et av de best bevarte 
bygningsmiljøene i Norge, med 
laftede, tjærebredde vånings-
hus, fjøs og stabbur. Dette 
levende lokalsamfunnet er en 
naturlig innfallsport til Foroll-
hogna nasjonalpark og har et 
aktivt jordbruk med seterdrift 
og et stort engasjement for ut-
vikling av nye arbeidsplasser. 

Øst i kommunen ligger 
Holøydalen, som grenser til 
Femundsmarka, mystisk og 
tilbaketrukket med sin rolige 
urtidsnatur. I nabobygda 
Hodalen finner du Hodals-
sjøene, 15 km med fjellvann 
som perler på en snor. 
Hodalen landskapsvernom-
råde har et av landets mest 
særegne istidslandskap i sjø.

Vingelen, Holøydalen 
og Hodalen

Mons 5 år

Vi tar vår lokale historie, tradisjon og kultur på alvor. I barnehage, 
skole og kulturskole legger vi vekt på å gi ungene en rotfestet trygg-
het i det som er nært og hverdagslig. Vi mener at det å kjenne seg 
selv godt, og være trygg på seg selv, er den beste forutsetning for 
åpenhet og aksept for det som er nytt og annerledes. 

Kommunesenteret Tolga har internasjonale røtter helt tilbake til 
1600-tallet, da det ble drevet smelteverksdrift for Røros Kobberverk, 
og vi er den kommunen i Hedmark som har tatt i mot flest flykt-
ninger i forhold til folketallet. Barnehagene, skolene og kulturskolen 
gjør et godt integreringsarbeid, og innbyggerne viser åpenhet og vel-
vilje til å tilpasse seg det som er nytt og annerledes – kanskje nettopp 
fordi vi har en solid og trygg forankring. 

Mangfold beriker

Billedhugger Øyvind Storbæk-
ken er vidsynt og visjonær. 
I 2003 presenterte han sine 
ideer om et skulptur- og 
kulturprosjekt på Tolga, med 
utgangspunkt i naturperlen 
Toljefossen. 

Storbækken driver et opp-
læringssenter for steinhuggere 
i Da Nang i Vietnam, og han 
engasjerte sju lærlinger ved 
senteret til skulpturprosjektet. 
Sammen med en tolk og en 
billedhugger dro lærlingene til 
Tolga for å hugge i granitt fra 
det lokale steinbruddet. 

I dag har dette blitt et vidt-
favnende prosjekt med både 
bru, demning, murer, skulp-
turer og installasjoner. 

Grenseløs skulpturpark 

Naturens og årstidenes variasjoner blir tydelige når vi lever så høyt 
og fritt. Landskapet vårt er lett og vennlig, preget av fjell og skog, og 
terrenget rundt oss innbyr til friluftsaktiviteter av mange slag. Vi har 
også imponerende områder som Forollhogna nasjonalpark, villrein-
ens rike, omgitt av levende setergrender og bygder. Glomma snor 
seg som et blått bånd langs riksvei 30 gjennom kommunen og er en 
magnet for fiskeentusiaster. 

Natur og friluftsliv
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Naturen – en unik arena for lek og læring
I våre barnehager og skoler står utforskning av nærmiljøet og aktiv 
bruk av naturen sentralt. Vi ønsker å bidra til at ungene skal utvikle 
positive holdninger til friluftsliv og lek ute, og at de vil oppleve 
gleden ved å ferdes i naturen og bruke kroppen sin. Vi har mange 
utedager med flere faste turmål i nærheten, og vi tenner bål og lager 
mat ute. Barna blir kjent med dyr og planter og får gode erfaringer 
med uteliv i forskjellig vær. 

Frilek, opplevelser og erfaringer i naturen gir trivsel, samhold og 
variasjon, samtidig som det styrker tilknytningen til hjemstedet. 
Ute lærer vi gjennom å gjøre, og vi knytter praksis til teorien. 
Utearenaen gir en mulighet for flere til å oppleve mestring, og 
barna blir trygge på egne ferdigheter.

Kulturskolen skal være både 
nyskapende og tradisjons-
bærende. Magnar Storbæk-
ken, internasjonalt anerkjent 
instrumentmaker, er en av 
dem som bidrar til å bringe 
lokal kultur videre til neste 
generasjon. Hans spesialitet 
er naturinstrumenter som 
lur, seljefløyte og bukkehorn. 

I kulturskolens regi har Stor-
bækken blant annet holdt 
seminarer hvor barn og vok-
sne lærer om instrumentenes 
historie, tradisjon, bruksom-
råder og utforming. Slike 
prosjekter avsluttes gjerne 
med forestillinger hvor del-
takerne spiller på tradisjons-
instrumenter.

Tradisjonsbærer

Det skal en landsby til for å oppdra et barn, sier et afrikansk ordspråk 
som forteller mye om helhetstenkningen i barnehagene, skolene og 
kulturskolen i Tolga. Vi spiller svært godt på lag med lokalsamfunnet 
og bruker nærmiljøet, naturen og kulturtilbudet rundt oss aktivt, hele 
året. En annen grunnpilar for oss er målet om at hvert barn hver dag 
skal oppleve mestring på sitt nivå. 

De ansatte er faglig kompetente, trygge og tydelige voksne som ikke 
lar mål og planer overskygge kreativitet, nysgjerrighet og spontanitet. 

Identitet
Vi ønsker at våre barn og unge skal bli godt kjent med bygda si og 
stolte av stedet der de bor. Bruk av lokalmiljøet og samarbeid med 
kommunen, organisasjoner og næringsliv er derfor en del av hver-
dagsaktiviteten vår. I barnas møte med lokale kunstnere, bygdekvin-
nelag, idrettslag og mange andre overføres verdifulle tradisjoner.

Lokal velvilje
Det er viktig for tjenesten vi tilbyr at den springer ut fra behov 
og ønsker i lokalsamfunnet. Ofte opplever vi at det er vi som blir 
oppsøkt med forespørsler om felles aktiviteter. Det gleder oss at så 
mange viser et så sterkt engasjement for barn og unge.  

Våre mange ikke-vestlige barn beriker oss med sitt mangfold. Vi 
samarbeider med enkeltpersoner, foreninger og bedrifter om å gi alle 
fremmedspråklige skolebarn tilbud om sosialt samvær og arbeidsfel-
lesskap i autentiske situasjoner. Det gir nyttig erfaringsbakgrunn og 
gode opplevelser for alle parter. 

Barnehage, skole og kulturskole 
– røtter i fortida, tro på framtidaOla 6 år
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Dette er en historie om en 
ganske liten kulturskole som 
ble så viktig for kommunen 
sin, at de ikke kunne gjøre 
annet enn å gjøre den enda 
viktigere for kommunens inn-
byggere. Nesten alle men-
neskene i kommunen ble på 
en eller annen måte interes-
sert i og opptatt av skolens 
aktiviteter, og folk kom faktisk 
flyttende til kommunen fra 
landets store byer på grunn 
av de tilbudene kommunen 
kunne gi. Innholdet i kultur-
skolen kunne ofte være en av 
grunnene til at folk bestemte 
seg for å flytte dit. (...) I løpet 

av de neste tre årene klarte 
de å forvandle skolen sin 
fra å være en ganske vanlig 
liten kulturskole, til å bli en 
spennende og fremtidsrettet 
kulturskole. (utdrag) 

Kulturskolens ansatte har 
sammen utarbeidet denne 
fortellingen som beskriver den 
kulturskolen vi ønsker å være 
ved utgangen av 2008. Fram-
tidsfortellingen er inspirasjon 
og veiviser i vår hverdag, kon-
kretiserer hva vi vil at elevene 
skal oppnå og er utgangspunkt 
for våre handlingsplaner.

En framtidsfortelling til inspirasjon og nytte

Kulturskolen ønsket å gi videre-
komne elever ekstra utfordringer. 
Vi inviterte derfor til et «Samspill 
på tvers», et samarbeid mellom 
oss, kulturskolene i Røros og Os 
og skolekorpsene i de tre kom-
munene. Ambisjonen var å skape 
nye musikalske møtepunkter for 
korpselever, i nye ensembletyper. 
Prosjektet endte opp i åpne 
kveldskonserter og skolekon-
serter som ble en suksess! 

Som en del av prosjektet deltok 
24 elever på en ukes musikk-
skolefestival i Litauen sammen 
med elever fra Frankrike. I forlen-
gelse av dette fikk vi gjenbesøk 
fra den litauiske musikkskolen i 
forbindelse med Vinterfestspill i 
Bergstaden, som vi også har et 
prosjektsamarbeid med.

Samspill på tvers

“

For oss står elevenes opplevelse, utfoldelse, mestring og utvikling i 
sentrum. Vi arbeider svært tett sammen med barnehage, grunnskole 
og frivillig kulturliv. På denne måten møter vi barna på flere arenaer 
og lærer å kjenne eleven som et «helt» menneske. Den enkelte får et 
godt og tilpasset tilbud fordi vi tar utgangspunkt i elevens sosiale, 
kulturelle og faglige behov. 

Kulturskolen – en drivkraft i et rikt kulturliv
Vi har et bredt tilbud, favner mange, lar talenter utvikle seg og enere 
løftes fram. Kulturarrangementer fungerer som sosialt lim i møtet 
mellom skole, kulturskole og nærmiljø. Foreldre og lokalsamfunnet 
har høye forventninger til oss, og et stort, entusiastisk og begeistret 
publikum skaper gode arenaer for elevenes utvikling. 

Faste og  prosjektbaserte tilbud
Storparten av skolebarna i kommunen er også elever på kulturskolen, 
som ble opprettet i 1987. Kulturskolen har faste opplæringstilbud 
innen musikk, teater og judo. Prosjektbaserte tilbud har vi også, 
som dans, animasjon, instrumentmakerkurs, skapende skriving og 
«Musikk fra livets begynnelse». 

Forestillinger  er gode mestringsarenaer 
Elevenes formidling av sin mestringsglede står sentralt hos oss, og de 
deltar på konserter og forestillinger fra de er debutanter. Da kom-
bineres gjerne mange kunstneriske uttrykk, og elevene får erfaring i 
å vise fram sitt talent i en profesjonell ramme, på en måte som gjør 
dem stolte over egne prestasjoner. 

Samarbeid med barnehager, skoler og frivillig kulturliv
Kulturskolen søker hele tiden etter nyskapende arbeidsmåter på tvers 
av faggrenser. Kulturskolen og grunnskolen har felles virksomhets-
leder, merkantil tjeneste, utstyrspark og lokaler. Elevene får kultur-
skoleopplæring i skole- og SFO-tid når det passer den enkelte best. 
Mange pedagoger underviser både i skolen og i kulturskolen, flere av 
dem i hele stillinger. Det gir faglig tyngde, fleksibilitet og kontinuitet. 

Vi tilbyr våre tjenester, som for eksempel dirigering og korpsinstruk-
sjon, til det frivillige kulturlivet i Tolga og nabokommunene. Også 
alle barnehagebarn får et tilbud fra oss, med vekt på sang og musikk. 

Tolga kulturskole
– kommunens kulturelle ressurssenter
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Vingelen skole 

Barnehagene 

Skolekorpset

Voksenkorps

Helsestasjon

Frivillighetssentralen

Omsorgstunet

Voksenopplæring

Pensjonistforeningen

Kirkene i Tolga kommune

Os kulturskole

Vinterfestspill i Bergstaden

Røros kulturskole

Tynset judoklubb

Nord-Østerdal Musiker

Kulturskolens
samarbeidspartnere

  Utdanningsdirektoratet utpekte oss i 2007 som demonstrasjonskulturskole.

Juryens begrunnelse:
Kulturskolen i Tolga er gjen-
nom kreativitet og samarbeid 
en drivkraft i en liten kom-
mune der 85 % av grunn-
skolens elever deltar i kultur-
skolens tilbud. Kulturskolen 
fremhever seg blant annet 
med en modell for organiser-
ing med grunnskolen i Tolga. 
Organiseringen har styrket det 
faglige samarbeidet mellom 

grunnskolen og kultursko-
len, her gjennom fleksibilitet i 
forhold til tidspunkt for under-
visningen og samarbeid om 
pedagoger. Skolen har også et 
nært samarbeid med barne-
hagen med spesielt fokus på 
sang. Skolen kan vise til god 
bredde i tilbudet som musikk, 
dans, animasjon, skapende 
skriving, billedkunst og drama. 
Tolga har tatt imot mange 

flyktninger, og kulturskolens 
tilbud er viktig i kommu-
nens integreringsarbeid. 
Kulturskolen har utviklet et 
interkommunalt samarbeid 
med nabokommuner for å gi 
viderekommende elever ekstra 
utfordringer og styrke elevenes 
faglige og sosiale nettverk. 

Tolga kulturskole – demonstrasjonskulturskole 2007–2009

Tolga skole

De profesjonelle musikerne 
Tone Hulbækmo og Hans 
Fredrik Jacobsen er tilsatt i 
den interkommunale ordnin-
gen Nord-Østerdal Musiker, 
med Tolga som vertskapskom-
mune. For kulturlivet i regionen 
er de to svært betydningsfulle. 
Som en del av sin stilling 
samarbeider de med kor og 
korps, amatører og profesjo-
nelle, er solister, komponerer, 
arrangerer, instruerer og setter 
opp konserter.

 Nord-Østerdal Musiker 

Tolga 
kulturskole



12

Ingunn, 6 år

Å bli kjent i og trygg på sitt eget nærmiljø er kanskje ekstra viktig for 
de aller yngste. I barnehagene står stabilitet og de nære ting sentralt, 
og her føler ungene seg «heme». Gjennom omsorg, lek og læring skal 
barna i Tolga kommune få en rik barndom og tro på seg selv, fram-
tida og sine medmennesker. 

Unike barn, tydelige voksne
Vi ønsker å se hvert enkelt barn, og dets utviklingsnivå og behov, 
gjennom å være til stede, observere og dokumentere. De voksne er 
trygge veiledere som møter barna med likeverdighet og respekt og 
gir dem utfordringer tilpasset deres mestringsnivå. 

Barnehage  
– det stabile, nære og hverdagslige

En del av kommunens mangfold
Vår aktivitet er tett knyttet til det som skjer i lokalsamfunnet og 
nærmiljøet. Vi har én kommunal barnehage som inkluderer tre 
barnehager – Lyngbo, Knutshauåen og Vingelen. I Tolga har vi 
selvfølgelig full barnehagedekning! 

Natur og kultur
Vi er mye ute, både i barnehagen og i skog og mark, og er opptatt av 
å bruke nærmiljøet med de enestående læringsmulighetene det gir 
oss. Vi har også fast samarbeid med kulturskolen, med vekt på sang 
og musikk.
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Jeg som elev ved Tolga skole 
forplikter meg til å:
- Behandle alle med respekt
- Ikke mobbe andre på 
 skolen, skoleveien, skole-  
 bussen eller på fritida

- Gripe inn i situasjoner og si  
 ifra hvis jeg ser noen som   
 har det vondt
- Passe på språkbruken når   
 jeg omtaler andre, ikke 
 baksnakke andre

- Vise empati, medfølelse og   
 forståelse for andre
- Ikke utestenge andre
- Ikke dømme folk etter  
 utseende, stil, interesser 
 og religion

Manifestet er behandlet i Tolga 
kommunestyre og vedtatt gjort 
gjeldende i alle etater i Tolga 
kommune.

Elevenes manifest mot mobbing

De to skolene i kommunen arbeider ut fra samme grunnsyn: God 
læring oppstår når vi dyrker fram elevenes spontanitet, nysgjerrighet 
og kreativitet og kombinerer det med innlæring av basisferdigheter. 
På skolene våre har det skapt et miljø der det er lov å være god. 

Uteskole
Gode økter med fysisk aktivitet hver dag gir glade, robuste og friske 
barn med økt konsentrasjon og utholdenhet i arbeidet – og er en god 
helseinvestering på lang sikt! Fagene mat og helse, kroppsøving, 
naturfag og matematikk er sentrale i uteskolen. Vi har planfestet 
turer og ekskursjoner, som kulturminnevandringer, geologiske vand-
ringer, studier av planter, sauesanking og seterflytting. I løpet av de ti 
skoleåra skal alle elever nå ti fjelltopper i kommunen. 

Kulturskolen beriker oss
Begge skoler har store kulturprosjekter der alle elever sammen setter 
opp forestillinger. Aktiviteten styrer sammensetningen av elevene, og 
dette skaper et enestående miljø, på tvers av trinn og grupper, hvor 
sosiale relasjoner bygges og enkeltelever blomstrer.

Basisfagene
I matematikk, norsk og engelsk har vi fastsatte planer for ferdigheter. 
Vi er ikke redde for å si at pugg og drill er nødvendig for å tilegne seg 
kompetanse og faglig sikkerhet. Skolene får gode resultater i nasjonale 
prøver, særlig i matematikk og norsk. Undersøkelser viser at den 

faglige satsingen slett ikke har gått på bekostning av trivsel og sosial 
tilfredshet – tvert imot. Felles prosjekter i matematikk og norsk med 
skolene i Nord-Østerdal gir god kvalitetssikring av undervisningen.

Alle skal lykkes i å mestre på sitt nivå
Våre elever er unike og likeverdige barn og unge, med ansvar for egne 
valg og handlinger. Den enkelte elev skal ivaretas gjennom grunn-
verdier som tillit og trygghet. Vi har tydelige lærere som tilretteleg-
ger undervisningen best mulig ut fra individuelle opplæringsplaner. 
Vi arbeider ofte med omfattende tema, og da utarbeides det peri-
odeplan for hele skolen og arbeidsplaner for hvert team og hver elev. 
Undervisning tilpasset den enkelte elevs evne og forutsetning, i et 
godt sosialt fellesskap, gir læring, vekst og utvikling. 

Alternativ læringsarena 
Elever med særskilte utfordringer får tilbud om å delta i aktiviteter 
som gir gode opplevelser. Kulturskolen er en av våre samarbeidspart-
nere i dette. Et opplegg tilpasses for en eller flere elever, over kortere 
eller lengre tid. Innholdet varierer, fra mekking og judo til individuelle 
fiolintimer, men mestring, sosialisering og glede står alltid i sentrum. 

Et godt tilbud – hele dagen
Helhetstenkningen videreføres i SFO, hvor barneidrettsskolen er 
integrert. I samarbeid med kulturskolen, idrettslaget og andre legger 
fritidspedagogene til rette for lek og utfoldelse på barnas premisser.

Tolga skole og Vingelen skole  
– natur- og kulturskole med vekt på basisfag
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Tolga skole
 2540 Tolga
 Tlf. 62 49 65 30
 tolga.skole@tolgaskole.no

Vingelen skole
 2542 Vingelen
 Tlf. 62 49 47 72
 vingelen.skole@tolga.kommune.no

Kontakt oss gjerne!

Tolga kulturskole
 2540 Tolga
 Tlf. 62 49 65 30
 kulturskolen@tolgaskole.no

Vingelen barnehage
 2542 Vingelen
 Tlf. 62 49 43 82 
 vingelen.barnehage@tolga.kommune.no

Knutshauåen barnehage
 2540 Tolga
 Tlf. 62 49 41 51
 knutshauaen.barnehage@tolga.kommune.no

Lyngbo barnehage
 2540 Tolga
 Tlf. 62 49 64 15 
 lyngbo.barnehage@tolga.kommune.no

Tolga kommune
 2540 Tolga
 Tlf. 62 49 65 00
 postmottak@tolga.kommune.no
 www.tolga.kommune.no

Beliggenhet 
Tolga kommune ligger tre mil 
sør for Røros i det området vi 
kaller Fjellregionen. Vi har godt 
armslag, bor midt i naturen og 
slipper å stå i bilkø på vei til 
jobben – samtidig som vi bor 
sentralt i Sør-Norge med kort 
vei til det meste.

Fakta om Tolga kommune
Avstander
På mindre enn en halv time 
kommer vi til både Røros og 
Tynset, mens det er 20 mil til 
Trondheim og 35 mil til Oslo.

Innbyggere
Rundt 1700 innbyggere bor i 
bygdene Vingelen, Hodalen, 
Holøydalen og kommune-
senteret Tolga.

Kommunikasjon
Vi har gode kommunikasjons-
muligheter med både tog og 
buss. Fra Røros er det daglige 
flyavganger til Oslo.

Denne brosjyren er laget i forbindelse med at Tolga kulturskole 
ble utpekt som demonstrasjonskulturskole 2007–2009 av 
Utdanningsdirektoratet. Utgiver er Tolga kommune.
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