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Velkommen til kulturskolen
Bodø kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2009/2010.
I dette heftet finner du informasjon om kulturskolen og det å være elev
her. Du kan lese om undervisningstid, skolerute, fagplaner,
konsertvirksomhet og mye annet. Hvis det er ting du ikke finner svar på i
heftet, spør læreren, ring kontoret eller se våre internettsider:
http://kulturskolen.bkskole.no Alle elever vil også få tilgang til interne
informasjonssider på Fronter (http://fronter.com/bodogs)
Uansett hvilket fag du går på, og uansett hvilke ambisjoner du har, håper
vi du får et lærerikt år preget av spille/skaperglede. Vi håper du vil trives
som elev, og under mottoet ”opplevelse og mestring, - for alle!” ønsker vi
lykke til i kulturskolen.

(hungarian major…..)
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Kulturskolens serviceerklæring
Visjon
• Opplevelse og mestring, - for alle!
Mål
Bodø kulturskole skal bidra til et rikt og variert kulturliv i Bodø ved å:
• Være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele
Bodøs befolkning.
• Samarbeide med skoler og kulturliv i kommunen.
• Stimulere og utvikle elevenes skapende evner gjennom opplevelse
og utøving.
Hva brukerne av kulturskolen kan forvente:
• Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere.
• Undervisning som er tilpasset hver enkelt elev, - alle skal oppleve
mestringsglede.
• God informasjon om undervisningsopplegg. Beskjed i god tid ved
endringer.
• Jevnlig foreldrekontakt med tilbakemeldinger om elevens utvikling.
• Kontinuitet og progresjon i undervisningen. Deltakelse i prosjekter
og tilbud om å opptre på konserter, utstillinger og forestillinger.
• Jevnlige brukerundersøkelser.
Vi forventer til gjengjeld at brukerne:
• Møter presis og er forberedt til timene.
• Har med noter, instrument og annet nødvendig utstyr.
• Gir beskjed ved sykdom eller hvis de av andre årsaker ikke kan
møte til time.
• Deltar aktivt i undervisninga og i prosjekter som inngår i
undervisninga.
• Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt.
• Gir tilbakemelding på brukerundersøkelser og ellers hvis nødvendig.
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Informasjon
Undervisningstid
Undervisninga organiseres som
fast ukentlig timeplan, individuelt,
i gruppe eller vekslende.
Tidsressurs undervisning er
minimum 25 minutter pr uke. I
forbindelse med prosjekter,
samspill etc. kjøres omorganisert
timeplan. Dette kan innebære
undervisning på annen ukedag.

Her tas det opp forventninger,
mål, årsplan osv.
Foreldre er også velkomne til å
stikke innom undervisninga når
det måtte passe. Spørsmål og
tilbakemeldinger tas i mot med
takk, ikke nøl med å spørre
læreren hvis dere lurer på noe.
Evaluering
Det gjennomføres
evalueringsmøter i løpet av
vårsemesteret (april). Skriftlig
oppsummering utarbeides og
distribueres til elev/hjem.

Enkelte av lærerne kombinerer
deltidsstilling i kulturskolen med
utøvende kunstnerisk virksomhet.
Turneer og prosjekter gjør at
disse lærerne i perioder må
omorganisere undervisninga, evt.
ha vikar.
Skolerute
Kulturskolen har 37 ukers skoleår,
og følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute. Detaljert
skolerute finnes på side 11 - 12
Fagplaner
Fagplaner er utarbeidet for de
ulike fagene i kulturskolen.
Lærerne deler ut fagplanene til
elevene, og disse kan også leses
på våre nettsider og på Fronter.

Fronter
I likhet med grunnskolene i Bodø,
bruker også kulturskolen
”Fronter” som læringsportal/informasjonskanal. Elever i
grunnskolealder benytter samme
brukernavn som de har fått på sin
grunnskole, mens andre elever får
tildelt eget brukernavn fra
kulturskolen.

Årsplaner
Det utarbeides undervisningsplaner for skoleåret. Disse sees i
sammenheng med fagplanene og
gir mer spesifikk informasjon om
opplæringa til den enkelte elev
eller gruppe.

E-post
Vi ønsker også å kunne bruke epost til informasjon mellom skolen
og hjemmet og ber alle sørge for
at kulturskolen kjenner familiens
aktive e-postadresse.

Kontaktmøter
Det gjennomføres årlige møter
mellom lærer, elev og foresatte
(foresatte elever under 16 år).
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har øvd på mens det er ferskt og
”sitter godt”.

Varsling ved fravær
Ved sykdom hos lærere blir det
vanligvis satt inn vikar. Hvis timer
må avlyses på kort varsel sendes
det sms til oppgitt mobilnummer
for sms-beskjed. (oppgitt på
søknadsskjema).
Hvis eleven blir syk og ikke kan
møte, må skolen varsles så snart
som mulig. Ekspedisjonstid er kl.
0900-1130 og 1200-1500. Tlf. 75
55 66 50

Bandkonserter
Vi har egne ”huskonserter” som
er spesielt rettet mot ”bandelever”. Dvs. elever på el-gitar,
el-bass, slagverk, keyboard/
piano, samt sangere/andre
solister. Altså ”elektriske”
konserter med mye rock, pop,
blues og jazz på programmet.

Konsertvirksomhet
I løpet av skoleåret arrangerer vi
en rekke elevkonserter. Dette kan
være små, interne konserter hvor
elevene spiller for hverandre, eller
større arrangement med flere
tilhørere. Alle elevene skal i løpet
av skoleåret få tilbud om å opptre
på konsert.

Julematiné
Vår årlige, tradisjonsrike førjulskonsert. Programmet spenner fra
musikk for fullt symfoniorkester til
kammermusikk og soloinnslag.
Tradisjonen tro medvirker
kulturlekelevene og dramagruppene. Bildeelevene sørger for
dekorasjoner og pynt. Julestemning garanteres!

Kulturskolens Uker
Disse arrangeres to siste ukene
før påske. Da avholdes det en
rekke arrangement, - teater,
kunstutstilling og elevkonserter.
Den første uka brukes primært til
øving og konsertforberedelser, og
den siste uka til konserter og
forestillinger. Alle som har lyst får
spille på konsert i kulturskolens
uke. Samtlige elever skal delta på
et eller annet arrangement, enten
som utøver eller som
tilhører/tilskuer.
Huskonserter
Huskonserter arrangeres jevnlig i
løpet av skoleåret. Noen av disse
er berammet - se skoleruta for
datoer. Alle kan spille på
huskonsert – der har du
muligheten til å framføre det du

Utstillinger
Bildegruppene har egne utstillinger, og bidrar med sceno5
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grafi og utsmykning på forestillingene i kulturskolen. De
lager også plakater til disse.
”Månedens bilde” vises på
Rådhuset og i våre lokaler på
Aspåsen.

Kulturskolenes Dag
5. juni 2010. En nasjonal
markering hvor landets
kulturskoler skal vises! I Bodø er
det tradisjon med bandkonsert på
torget.
Øving
”Øving gjør mester” heter det.
Dette gjelder for all læring, og
ikke minst i kulturskolen. Vil du
bli god til f. eks. å spille et
instrument er det jevnlig jobbing
som teller. Spilleleksa bør du øve
på hver dag, sånn at du kan den
godt når du kommer på timen.
Noter, lærebøker, materiell
Utgifter til noter, lærebøker og
materiell dekkes av eleven. Hvilke
lærebøker som brukes varierer.
Læreren gir deg beskjed om hva
du skal kjøpe.

Teater
Dramaelevene får mulighet til å
stå på scenen flere ganger i løpet
av skoleåret. Om høsten er
deltakelse på julematinéen et
mål, og på våren lager de en egen
forestilling.

Brukerråd
Kulturskolens brukerråd består av
representanter for elevene,
foreldre, fritidsmusikklivet og
skolens lærere. Brukerrådet tar
gjerne imot innspill fra brukerne
for øvrig. Se kulturskolens
nettsider for kontaktinfo eller ta
kontakt med skolens
administrasjon.

Skrivekunst
Elevene på skrivekunst har bl. a.
samarbeidet med drama, og vært
med på å skrive manus til
forestillinger. De opptrer også på
konserter, gjerne i samarbeid
med musikkelever; - ”dikt og
musikk”.
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Kulturskolens ansatte
Bakken, Henriette N. (drama) – Henriette.Nilssen.Bakken@bodo.kommune.no
Baldersheim, Nanna (skrivekunst) – Nanna.Baldersheim@bodo.kommune.no
Bendixen, Ragnhild (kulturlek) – ragnhild.bendixen2@bodo.kommune.no
Bergrabb, Bård (el-bass) - baard.bergrabb@bodo.kommmune.no
Brekke, Hilde (kulturlek) – Hilde.Nilsen.Brekke@bodo.kommune.no
Dalen, Yngve (slagverk) - yngve.dalen@bodo.kommune.no
Drage, Bjrøn Andor (kirkeorgel) – bad@euridice.no
Edvardsen, Karen J. (sekretær) – karen.johanne.edvardsen@bodo.kommune.no
Felberg, Øystein (trompet) - oystein.felberg@bodo.kommune.no
Frydenlund, Sten Ivar (trompet) - Sten.Ivar.Frydenlund@bodo.kommune.no
Gottschewski, Katja (musikkterapeut) - Katja.Gottschewski@bodo.kommune.no
Gryt, Hildur Eli (kirkeorgel) - Hildur.Eli.Gryt@bodo.kommune.no
Hansen, Henry (keyboard) - henry.hansen@bodo.kommune.no
Hansen, Ragnhild (fløyte) - ragnhild.hansen@bodo.kommune.no
Haram, Øystein (piano) - oystein.haram@bodo.kommune.no
Hunstad, Morten (inspektør, gitar) - morten.hunstad@bodo.kommune.no
Høgset, Even (korps) - Even.Hogseth@bodo.kommune.no
Iversen, Jimmy (gitar) - Frank.Iversen@bodo.kommune.no
Jakobsen, Ferenc (keyboard) - ferenc.jakobsen@bodo.kommune.no
Jenssen, Ellen M. (Musikk og bevegelse) - ellen.jenssen@bodo.kommune.no
Johnsen, Arne (fiolin) – Arne.Johnsen@bodo.kommune.no
Jørgensen, Siri (inspektør, piano) - siri.joergensen@bodo.kommune.no
Kanck, Lilli (visuelle kunstfag) - lilli.kanck@bodo.kommune.no
Kummernes, Kristin (assistent) - kristin.kummernes@bodo.kommune.no
Ljønes, Lisa (piano) - lisa.ljoenes@bodo.kommune.no
Martinussen, Rita E. (sekretær) – rita.e.martinussen@bodo.kommune.no
Mensah, Jelena (drama) – Jelena.Mensah@bodo.kommune.no
Misvær, Elisabeth (rektor) – Elisabeth.Misvaer@bodo.kommune.no
Morgan, Lillian (sang) - lillian.morgan@bodo.kommune.no
Nohr, Rita (sang, kulturlek) - rita.nohr@bodo.kommune.no
Nordberg, Frank (gitar) - frank.nordberg@bodo.kommune.no
Olofson, Viveka (piano) - viveka.olofson@bodo.kommune.no
Sivertsen, Alice (Den kulturelle skolesekken) – Alice.Sivertsen@bodo.kommune.no
Stepanov, Andrej (trekkspill) - andrej.stepanov@bodo.kommune.no
Stokland, Ingrid (fiolin) - ingrid.stokland@bodo.kommune.no
Sundal, Eline (cello) – eline.sundal@bodo.kommune.no
Sæther, Ottar (gitar) - Ottar.Saether@bodo.kommune.no
Thomassen, Ole Martin (gitar) - ole.martin.thomassen@bodo.kommune.no
Torsteinsen, Karin (sang) - karin.torsteinsen@bodo.kommune.no
Tòth, Zsuzsanna (fiolin) - zsuzsanna.toth@bodo.kommune.no
Tøhaug, Paul (visuelle kunstfag) – Paul.Toehaug@bodo.kommune.no
Weernekers, Klaas (fiolin/bratsj) - klaas.weernekers@bodo.kommune.no
Wozniacka, Urszula (piano) - urszula.wozniacka@bodo.kommune.no
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Retningslinjer for undervisning
Hvem kan søke?
Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle, også voksne.
Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. For elever
med sammensatte lærevansker søker en å gi spesielt tilrettelagt opplæring.
Voksne søkere (20 år eller eldre) tas opp for ett undervisningsår av gangen og
må søke på nytt for påfølgende skoleår. Søkere som ikke har fått elevplass
innen 15. mars må skriftlig bekrefte at søknaden fortsatt skal gjelde dersom de
ønsker elevplass påfølgende skoleår.
Søknad
Søknad skal være skriftlig. Søknadsfrist er 1. mai. Søkere som ikke overholder
fristen kan ikke regne med elevplass kommende skoleår.
Opptak
Ved opptak prioriteres søkere under 20 år. Melding om opptak blir gitt skriftlig
i juni/juli måned. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak,
settes på venteliste til det blir ledig plass.
Undervisningstid
Undervisninga organiseres som fast ukentlig timeplan, individuelt, i gruppe
eller vekslende. Ukentlig undervisningstid er minimum 25 minutter. I
forbindelse med prosjekter, samspill etc. kjøres omorganisert timeplan
Skolerute
Kulturskolen har 37 ukers undervisningsår, og følger i hovedtrekk
grunnskolens skolerute.
Undervisningssteder
Kulturskolens hovedkvarter er på Aspåsen skole. I tillegg benyttes lokaler i
enkelte grunnskoler i ulike bydeler. Kulturskolen søker å legge opp
undervisningen slik at eleven får kort vei til undervisningsstedet. Elevgrunnlag,
romkapasitet, lærerressurser og økonomi avgjør i hvor stor grad dette kan
gjennomføres.
Oppmøte/fravær
Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimene. Dersom eleven er
forhindret fra å møte, skal det gis beskjed om dette på forhånd, enten til
læreren eller kulturskolens kontor. Elever som uteblir fra undervisning to
ganger på rad uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og
innsats, kan miste plassen ved skolen. Skolepenger vil ikke bli refundert.
Permisjon
Kulturskolen kan unntaksvis innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom,
midlertidig flytting eller andre særskilte forhold.
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Utmelding
Alle utmeldinger skal skje skriftlig til kulturskolens kontor!
· 1. mai:
· 1. desember:

utmeldingsfrist for høstsemesteret
utmeldingsfrist for vårsemesteret

Skolepenger
Bystyret vedtar årlig kontingentsatsen.
For høsten 2009 er ordinær skolepengesats kr. 1117,50.
Fag med avkortet skoleår og kortere kurs har lavere sats.
Det gis 25 % søskenmoderasjon. (Søsken med samme bostedsadresse).
Full kontingent må også betales dersom eleven ikke fullfører påbegynt
semester. For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte. For
fortsettelseselever regnes skolepengene fra og med første oppmøte i nytt
semester.
Ved sykdom over 1 måneds varighet (attestert av lege), flytting, eller andre
spesielle forhold, kan en elev på skriftlig søknad få reduksjon eller fritak av
kontingent.
Skolepengene faktureres 1 gang pr. semester. Før nytt semester kan
påbegynnes må semesteret før være betalt. Evt. mislighold av betaling
medfører tap av elevplass.
Noter og materiell
Noter/lærebøker må elevene kjøpe selv. Elever på bildegruppene betaler kr.
200,- pr. semester i materiell.
Instrumentleie
Instrumentleien er kr. 300,- pr. semester. Det leies ikke ut instrumenter til
voksne.
Avlysing av timer
Kulturskolen kan avlyse 2 leksjoner pr. semester uten at elevavgiften
reduseres.
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Bodø kulturskole
Ekspedisjonstid
Mandag – fredag
kl. 0900-1130 og 1200-1500

Besøksadresse
Hålogalandsgt 25
(Aspåsen skole, rom 313)

E-post
kulturskolen@bodo.kommune.no

Telefon
75 55 66 50

Postadresse
Postboks 319, 8001 Bodø

Internett
http://kulturskolen.bkskole.no

Telefaks
75 55 66 58

Rektor
Elisabeth Misvær

Fronter
http://fronter.com/bodogs
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