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♫ Kulturskole for alle ♫ 
 
Målgruppe: 
Med visjonen” kulturskole for alle”, er alle aldersgrupper velkommen til å søke, barn og unge 
prioriteres først.  
 
Bakgrunnen for vår prioritering er lov av 17.7.1998 som kulturskoleopplæringen er forankret 
i:” Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa” (opplæringsloven)  
§ 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 tilknyting til skoleverket og kulturlivet 
ellers. 

Mål: 
• gi et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i 

kommunen, med særlig vekt på barn og unge.  
• utvikle samarbeid mellom ulike kunst – og kulturuttrykk i kulturskolen, grunnskolen 

og i kulturlivet ellers.  
• arbeide for å utvikle kulturskolen til å bli et ressurs-/fagsenter for barnehage, 

grunnskole og det frivillige kulturlivet i kommunen og regionalt. 
•  Følge rammeplanen for kulturskolene” Mangfold og Fordypning” 

 
Øksnes Kulturskole  
Som elev hos oss vil du oppleve: 

• Respekt og tillit 

• Positivt læringsmiljø basert på trivsel, trygghet, fellesskap 

• Gleden av å mestre og formidle 

• Positivt og trygt sosialt miljø 

Du vil selvsagt også få: 

• Kvalifiserte og motiverte lærere 

• Tilpasset og variert undervisning og noteopplæring 

• Mulighet til å utfolde deg og utfordre deg selv 

• Opptre på mange arenaer 

• Samspill og samarbeid på tvers av fagområder 

Vi skal gjøre vårt ytterste for å: 

• Være tilgjengelig 

• Gi god informasjon 

• Tilby gode undervisningslokaler 
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• Konkretisere hva vi vil at du skal oppnå gjennom å være elev hos oss 

Som elev forventer vi at du skal: 

• Møte forberedt til undervisningen og arrangement 

• Melde fra hvis du ikke kan møte til time 

• Behandle kulturskolens eiendeler forsiktig 

• Vise respekt for medelever, lærere og utstyr 

 
 
” Mangfold og Fordypning”  
 Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal 
kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere 
beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene, og 
Øksnes Kulturskoles lærere skal bruke rammeplanen som verktøy i sin undervisning.  Vi vil gå 
i gang med å se på tilbudet og sette det inn i tre opplæringsprogram, som ivaretar aktivitet, 
opplæring og fordypning.  

  
 
 
 
Disipliner: 
Øksnes kulturskole gir undervisning innen områdene musikk, slagverk, dans / drama, teater, 
Musida, Kul Mat, kulturleik og bildekunst. 
 
Musikkundervisning gis på de mest vanlige instrumenter innen stryk, tangent, blås, slagverk, 
band og gitar. 
 
 Dans, Drama og Teater gis ukentlig med intensivering av undervisning fram mot 
forestillinger, hvor undervisningen avrundes mot slutten av hvert semester.  
 
Visuell Kunst, perspektivtegning, komposisjon, anatomi og proporsjoner. 
 
Kulturleik er et tilbud hvor barn fra 3- 5 år får være med i kreativ lek, musikk og dans  
 
Babysang et tilbud fra 6 mnd. -3 år. Opplegget tilpasses aldersgruppene og deles inn ut fra 
antall søkere og alder. Sang, rim, regler og rytmelek  
 
Musida (Musikk og Dans) Øksnes Kulturskole er medlem i Dissimilis Norge.  
 Vi tilbyr tilrettelagt undervisning, innen band, sang, dans og musikk.  
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Kul Mat gir innføring i lokale mattradisjoner og nyskaping. Kurset er for 6. til 10 klasse en dag 
i uken a 3 timer i 9 uker pr semester. 
 
Korps i Skolen er et tilbud vi gir til grunnskolene i kommunen hvor vi har opplæring på 
korpsinstrument 1 t. i uka. Organiseringen varierer fra år til år, og målet er å rekruttere inn 
til aspirantopplæring og korpsene i kommunen.  
 
Aspirantkorps: For tiden tilbys det i Alsvåg i tilknytning til Alsvåg Brass Band, hvor barn fra 
hele kommunen er velkomment.  Vi har aspiranter fra Myre og Alsvåg.  For tiden er det bare 
ett aktivt korps i kommunen. 

 
 

Øksnes Kulturskole er avhengig av at det er nok søkere og faglærere tilgjengelig for å sette 
i gang alle tilbudene.  
 
 
 
 
 
SAMSPILL OG PROSJEKTER PÅ TVERS AV DISIPLIENNE 
Aldersblanding å skape gode relasjoner er viktig for oss. Kulturskolen bidrar inn som en 
viktig samfunnsaktør i små og store begivenheter i vårt lokalsamfunn. 
 

    
Bildet er fra kommunes 400 års markering av Ingeborg Mikkelsdatters legat 1621 – 2021, 
hvor vi får 500 kg mel til evig tid fra Vaksdal Mølle i Bergen. Manus ble skrevet av 
Marianne Meløy og tonesatt av Trygve Brøske 
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 
Øksnes Kulturskole  
 
Postadresse: 
Øksnes kulturskole 
Storgata 27 
8430 Myre 
 
 
E-post:  
Rektor: Susanne.pettersen@oksnes.kommune.no 
 
Øksnes Kulturskoles facebookgrupper 
 
Felles gruppe for alle interesserte: Øksnes Kulturskole  
 
Katrine Delp  :  Øksnes Kulturskole – Messing 
Rune Mikkelborg : Øksnes Kulturskole – rytmisk  
Christina Schmailzl :  Øksnes Kulturskole Stryk  / Øksnes Kulturskole piano 
Susanne Pettersen :  DANS OG DRAMA Øksnes Kulturskole  
Janne Sletteland : DANS OG DRAMA Øksnes Kulturskole 
Anette Makale  :  Kul Mat Øksnes Kulturskole  
Serif Tuzcu  :   Øksnes Kulturskole Visuell Kunst  
 
 
kontaktinfo på s. 7 
Viktoria Sovatkina :  Piano, Kirkeorgel, Kordireksjon  
 
 
Kontor / undervisningssted 
Sommarøy Skole 
Nedre Skolevei 11  
8430 MYRE 
 
Det undervises også i Rockebrakka , på  Myre og Alsvåg Skole , i Kirken og Øksnes Vekst  
 
Telefon:  
Kontor:  
Mobil.   93 46 03 17 (rektor) 
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LÆRERE I KULTURSKOLEN 

 
Katrine Marianna Jensine Delp (Katrine.Delp@oksnes.kommune.no) 
Messinglærer, Korps i Skolen, Korpsdireksjon      412 07 448 

   
Anette Katariina Mäkelä (Anette.Maekelae@oksnes.kommune.no)_______ 97144230  
KUL MAT ___            

 
Christina Schmailzl (dina@nyksund.no)  
Klarinett, stryk, piano                     976 55 079  
 

 
Rune Mikkelborg(rune.mikkelborg@oksnes.kommune.no)  
Gitar, slagverk, band, musida og kordireksjon     951 13 048   
 

 
Victoria Sovatkina (sovatkina@gmail.com)  
Piano, kirkeorgel, sang og kordireksjon      99533 192   
  
 

 
Serif Tuzcu ( serif.tuzcu@oksnes.kommune.no)  
Visuell Kunst  ________________________________________________482 28 120 
         

      
Janne Sletteland (Janne.Sletteland@oksnes.kommune.no )  
Drama, teater og dans         481 28 632 
  
Susanne Pettersen ( susanne.pettersen@oksnes.kommune.no) 
 Rektor i Kulturskolen, fløyte, dans, teater og musida       934 60 317   
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Slik kan du søke om å bli elev:  
Alle som ønsker å bli elever ved Øksnes Kulturskole må levere inn søknadsskjema.  Du kan 
søke elektronisk via Øksnes Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid  
https://www.oksnes.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/oksnes-kulturskole/ 
 
Søknadsfrist: 
Søknadsfrist for hovedopptak er fram til 20. juni for høstsemesteret og 01. desember for 
vårsemesteret. Man kan søke gjennom heleåret, og har vi ledig kapasitet tar vi opp elever 
underveis.  
 
Hvem kan søke? 
Vi praktiserer åpent opptak og har ingen krav til forkunnskaper. Alle kan søke, både barn og 
voksne. Det kan være store variasjoner m.h.t. hvor mange ledige plasser vi har på de ulike 
aktivitetene. Sett derfor gjerne opp flere alternativer. Søkere som ikke kommer inn ved 
opptak, blir satt på venteliste.  
 
Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolene i Øksnes. 
 
 Skolen har sin hovedbase ved Sommarøy Skole (tidligere SFO og barnetrinnsavdelingen). 
Her foregår noe av undervisningen, men vi i gir undervisning ved de enkelte skolene i 
Øksnes. På sikt ønsker vi å etablere en fast base for all undervisning, forhåpentligvis 
sentrumsnært og lett tilgjengelig for alle i kommunen.  Undervisningen gis i SFO-tid, rett 
etter skoletid og utover ettermiddagen, samt helgesamlinger. 
 
Disipliner skoleåret 2022/23  
Babysang     
Direksjon, instruksjon til kor og korps  
Dans, Drama & Teater  
Fiolin, Kontrabass 
Fløyte, Klarinett 
Gitar (vise-gitar, elgitar og bassgitar)     
Kornett, korpsinstrumenter 
Kulturleik 3- 5 år   
Kul Mat 
MUSIDA 
Piano, Kirkeorgel 
Slagverk 
Tegning 
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Viktig del av undervisningen 
Ifølge kulturskolens fagplaner skal elevene få tilbud om konserter, utstillinger og ulike 
samspillaktiviteter. Dette regnes som en viktig del av undervisningen. Foreldredeltakelse og 
endrede tidspunkt for undervisning vil bli varslet i god tid. Fravær fra disse aktivitetene skal 
meldes på lik linje med fravær fra ordinær undervisning, så snart det er kjent. 
 
Fagplaner for den enkelte disiplin får dere hos faglærerne på de enkelte disiplinene. Den kan 
også fås ved henvendelse til Kulturskolerektor.  
 
Undervisningsplaner gis på time til hver enkelt elev / gruppe. Det er en oversikt over antall 
timer og kort om innholdet og ønsket progresjon gjennom semesteret. Om lærer har kjent 
fravær skal dette også stå i oversikten, og plan hvis det blir endringer i tider og dager. Mye 
av informasjonene skjer digitalt via interne Facebook grupper. 
 
Vurdering / tilbakemeldinger om elevens progresjon og utvikling informeres om underveis 
og på slutten av hvert semester.  
 
Instrumenter, noter og rekvisita 
Vi leier ut en del instrumenter og elevene med foresatte plikter å ta forsvarlig vare på 
instrumentet. Hvis instrumentet blir ødelagt pga. skjødesløs eller uaktsom behandling, kan 
låntaker (foresatte) bli erstatningspliktige. 
 
Elevene får skriftlig og muntlig informasjon fra sin lærer ved oppstart om hvordan 
instrumentet skal behandles. Elevene må selv holde seg med lærebøker/noter og nødvendig 
rekvisita som for eksempel: fliser, ventilolje, strenger osv., men kulturskolen er behjelpelig 
med å skaffe dette tilveie. 
 
Skolepenger pr semester 
Undervisningen er belagt med en avgift som fastsettes av kommunestyret.  
Dans/ Drama / teater   Kr.  1160,- grupper over 5 elever 545,-  
     kr. 1160,- grupper over 5 elever 545,- 
Musikk: 
Enkelttimer      kr.  1160,- 
 
Kortere kurs:      
Kulturleik     kr. 570 
Kul Mat     kr.  1160,-     
Instrumentleie:   kr.  275,- 
Råvarer, matfag:    kr.  275,- 
Kostymer/ sminke   Kr.  Variabel pris  
 
Annet materiell og moderasjoner:  
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Det ytes 30 % moderasjon ved deltagelse på flere enkelttimer (en til en undervisning). Dette 
gjelder ikke grupper og kortere kurs. Ved manglende betaling vil Øksnes kommune si opp 
elevplassen. Elevkontingenten kreves inn midt i semestrene.  
Elevene betaler også for bøker og rekvisitter som blir bestilt. Prisene er justert etter 01.01.22 
i forbindelse med budsjettbehandling. 
 
 
 
Påmelding til kulturskolen er bindene ut semesteret. Hvis elevene velger å slutte etter 3 
undervisningstimer (prøvetimer) vil de ikke bli fakturert om plassen sies opp umiddelbart    
 
Utmelding 
En elevplass er gyldig til den sies opp skriftlig på det digitale søknadsskjemaet på Øksnes 
Kommunes hjemmeside. Elevene blir fakturert hvis ikke plassen er sagt opp etter 3 
prøvetimer.  
 
Plassen må sies opp innen nytt semester starter. 1. juni for høstsemester og 1. desember 
for vårsemesteret. Hvis man unnlater å si opp plassen og eleven står registrert som elev vil 
faktureringen gå ut automatisk. Dette krysses av for i søknadsskjemat. 
 
For mye ugyldig/uanmeldt fravær kan føre til at kulturskolen sier opp plassen. 
 
Oppsigelse av elevplass i semesteret gir ikke grunnlag for tilbakebetaling av innbetalt 
avgift.  
 
 
VIKTIG!  

• Hvis du ønsker å beholde elevplassen din i kulturskolen etter endt skoleår, vil du 
automatisk overføres til nytt semester.  

• Hvis du ikke ønsker plass, må du si den opp innen fristen.  
• Hvis vi ikke kan videreføre tilbudet pga lærermangel eller mangel på ressurser vil 

dere bli informert om det.  
• Dette er svært viktig med hensyn til planlegging av hvert semester.  
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KONSERTER OG OPPTREDENER 
I aktivitetsplanen finner man oversikt over planlagte konserter og andre opptredener. Denne 
vil bli utdelt fra hver enkelt lærer 
 
I løpet av året kommer det en del forespørsler om opptredener ut over det planlagte. Disse 
prøver vi å imøtekomme så langt det lar seg gjøre. Elever kan derfor bli spurt om å opptre i 
ulike sammenhenger.  
 
Huskonsert / Visning 
Dette er en intern konsert som fortrinnsvis holdes i de lokalene der eleven øver.  
Målet med konserten er at elevene i trygge omgivelser skal få trent på å opptre, og vist fram 
litt av det de har øvd på. Konserten har en uformell karakter. 
 
Opptredener i forbindelse med jul 
De siste årene har kulturskolen hatt konsert i Myre Kirke. Dette er en hyggelig tradisjon.  
 
Barn spiller for barn/ Teater og danseforestilling  
Dette er en forestilling vi setter opp i skoletiden og en kveldsforestilling.  
Vi setter sammen en konsert / teater og danseforestilling der flest mulig disipliner vises 
fram.  Målet er å få med flest mulig av våre elever, og gjerne som samspillgrupper. For at 
elevene skal være trygge på det de skal framføre er det nødvendig med gruppeøvinger og 
generalprøve.  Elever og foresatte må derfor være forberedt på at timeplanen de to siste 
ukene før denne forestillingen kan bli endret.  Konserten avvikles fortrinnsvis i mars av eller 
like før påskeferien. 
 
Åpen dag  
På en lørdags formiddag, slik at foreldre og barn kan komme å prøve ulike instrumenter, , 
være med på dans og teaterøvelser og tegneaktiviteter. Formålet med dagen er å presentere 
kulturskolens mange aktiviteter og rekruttere barn og unge inn til kommunes kulturtilbud.  
 
Hvis elevene ikke kan delta på konsertene, må dette varsles om i god tid.  
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MUSAM ” Fordypningstilbud”  Musikk og Dans  
Kulturskolen er medlem i Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM), og samarbeider 
dermed med de øvrige kulturskolene i Vesterålen. Regionalt avholdes det flere kurs og 
seminarer som er forbeholdt kulturskoleelever. Disse kursene anbefales for videre utvikling 
og læring av profesjonelle instruktører fra Sortland Videregående Skole. Samlinger høst og 
vår. Info deles ut til elevene på time.  
Fra Høsten 2022 håper vi å få satt i gang et fordypningstilbud i Dans med undervisning fra 
lærere fra Høgskolen i Samtidsdans «Rom For Dans»  
 
Ungdommens Kultur Mønstring (UKM) 
Målet med UKM er å stimulere og synliggjøre ungdommens kreativitet og kunstneriske 
utvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise fram seg og sin kulturaktivitet. UKM skal 
gjøre ungdomskulturen mer synlig i samfunnet, vise bredde og kvalitet for allmennheten.  Vi 
skal skape respekt, forståelse og kontakt mellom ulike genrer, stimulere ungdommens egne 
initiativ og interesse for medvirkning og fungere som en arbeidsmetode for å fremme 
ungdomskulturen på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå. 
Det er ingen begrensning i genre eller uttrykksform for deltagerne - alt er lov.  
Alle ungdommer fra 13 til 19 år kan melde seg på lokalmønstringen i sin 
kommune. Påmelding skjer via UKMs internettsider http://www.ukm.no/ legg inn Øksnes i 
søkefeltet og klikk deretter på linken rett under søkerfeltet. I 2022 har vi 6 representanter 
fra Øksnes som reiser til Landsfestivalen UKM Stjørdal .    
 
Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) / Vesterålen Juniororkester (VJO) 
Vesterålen Juniororkester inngår i det regionale kultursamarbeidet gjennom MUSAM. VJO 
er det eneste større samspilltilbud for regionens yngste strykere. Det betyr mye bl.a. for 
rekruttering til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening. 
 
Drømmestipendet 
Norsk kulturskoleråds Drømmestipend består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen 
én million kroner, og stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk 
kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønskes det å synliggjøre 
kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull 
inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.  
Kommunene nominerer én kandidat hver. Dette kan være enkeltpersoner eller grupper. En 
bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år. 
Bekjentgjøring av stipendmottakere samt utdeling av Drømmestipendet skjer i begynnelsen 
av juni. Sjekk ut hjemmesiden på http://www.drommestipendet.no I Øksnes har vi hatt fire 
drømmestipendvinnere siden 2010 innenfor skapende skriving, film og musikk. 
 
UMM 
Ungdommens Musikkmesterskap 
UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd. Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps 
Forbund. Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt. Det er konkurranseklasser 
både for solister, duoer og større ensembler. Disipliner: Piano, Messinginstrumenter 
Treblåserinstrumenter Slagverk Fiolin/bratsj Cello/ kontrabass, Sang, Gitar og Duo Ensemble 
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Korps i skole 

Øksnes Kulturskole i samarbeidet med grunnskolene i kommunene og Alsvåg Brass Band , 
hvor vi gir undervisning på korpsinstrumenter i skoletiden. «Korps i skole» er et nasjonalt 
satsingsområde der målene bl.a er: 

• å ta vare på vår kulturarv og tradisjon som korpsbevegelsen representerer  
• å styrke musikkundervisningen på skolen, og derigjennom også styrker elevenes 

motivasjon til læring i alle fag 
• å gi alle barn en lik sjanse til å lære seg å spille musikkinstrumenter. 

 
Korps i skole har i tillegg et ønske om å ha «et musikkorps foran i hvert eneste skoletog på 17. 
mai i fremtiden». Høye ambisjoner på gang:) 
 
Tilbudet må utvikles og tilpasses lokale forhold,. Foreløpig gir vi undervisning på like 
instrumenter i en gruppe, men ønsker å utvikle tilbudet til å bli et reelt korpstilbud i 
skoletiden.  
Rekrutteringen til korpsene går sakte, men vi ser det siste året, at noen nye har funnet fram til 
Alsvåg Brass band, men vi vil ha flere, også inn til Øksnes Musikkorps. For å få dette til må 
vi ha engasjerte foreldre og voksne som brenner for korpsmusikk.    
Vårt mål er å gi alle barn muligheten til å lære seg å spille et instrument, noe de kan ha 
glede av gjennom hele livet. Et liv med musikk er et rikere liv! 
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ØKSNES KULTURSKOLE KAN TILBY MANGE ULIKE DISIPLINER.  
 
 
 
 
  

     
   
 
 
 

     
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 

FORESTILLINGER OG KONSERTER 
MESTRING, LÆRING, GLEDE 
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Musikk for alle i alle aldre, på mange ulike instrumenter  
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KULTURSKOLE 
FOR 
ALLE 

 

 
Gabriel J Rønning 7 år ”Kulturleik” 2015 /16    

   
 
 
 
 
 
 


