
@ ~REPLA TIFORM FOR STEINKJER KULTURSKOLE 2018 
I Steinbjer bultursbole lærer vi å øve, fremføre, formidle, sanse, oppleve, reflebtere, og sbape 

VÅR VISJON 
Steinl?jer l?ultursl?ole er en arena for 
l?ulturell glede, utfoldelse og mestring. 

MANDAT 
Steinl?jer l?ommunes serviceerl?læring sier 
at l?ultursl?olen tilbyr opplæring i musiRR, 
dans, drama/ teater og visuelle l?unst. 

Kultursl?olen sl?al utvil?les til å bli et lohclt 
ressurssenter for sl?ole og lobølt 
l?ulturliv med flere. 

(Fra bommunedelplan oppvebst 2009) 

PEDACiOCilSKE PLA TIFORM 
Kultursl?olen sl?al være et sted: 
• der elever og foreldre er trygge og opplever samhold. 
• som gir god personlig vol?senl?ontaRt. 
• som verdsetter elevens mangfold og utvil?ler elevens 
potensiale. 
• hvor eleven !?an oppleve mestring. 
• tilrettelagt for samarbeid og respeRt mellom de ulil?e 
l?ulturfagene. 

VERDICiRUNNLACi 
Eleven sl?al være i sentrum. 
Kultursl?olen står for trygghet, respekt, 
inl?ludering, tilhørighet, lil?everdighet, 
forståelse, åpenhet, l?valitet, Rreativitet, 
utfoldelse og mestring. 

VÅRE ELEVER VÅRE LÆRERE 
• er alle barn og ungdom i SteinRjer Rom- • er godt Rvalifiserte og struRturerte 
mune, med hovedvel:rt på aldersgruppen pedagoger 
ca. 4 -19 år. • har allsidig Rompetanse: spredning i 
• får utviRle sine evner til estetisRe opplev- alder, og erfaring 
elser og vurdering • er forbilder som pedagoger og utøvere 
• er uliRe og lil:?everdige • sRaper godt læringmiljø og behandler 
• er sROpende og nysgjerrige alle med respeht 
• har ulil:?e læringsstrategier og læringsstiler • har l?valitet i undervisning, samarbeid, 
• har Rrav på å behandles med respel:rt møte foreldre, loRaler, øvrig utøvende 

virRsomhet 

BREDDETILBUD: 
EKSEMPEL: samarbeid med barnehager, 
grunnslwle, SFO, Blås i sRolen, Dans i 
sRolen m.fl. 
• lntroduRsjonsRurs, Rortl?urs, worhshop, 
RulturRarusell, nybegynneropplæring i 
større grupper 
• Kurs for vol?sne/dans for eldre, flyRt 
ninger, og funRsjonshemmede 
• Vårt breddetilbud sRjer i samarbeid 
med eRsterne al:rtører. 

KJERNETILBUD: 
EKSEMPEL: Grunnleggende og system 
atisl? opplæring i dans, musiRR, visuell 
Runst og teater. Innholdet i undervisnin 
ga sRal bidra til å utviRle Rreative 
evner, håndverl?smessig, og RunstnerisR 
l?ompetanse og samarbeidsevne. 

• Elever søRer al:rtivt om opplæring ut 
fra valgt retning og uttryRR. 

VÅRT LÆRINGSMIUØ 
• bygger på trygghet og trivsel 
• gir individuelt tilpasset undervisni 
de rammene l?ultursl?olen disponere 
• gir den enl:?elte elev de beste 
å utviRle sine RunstnerisRe evne 
• gir ul:?entlig undervisning 
• gir elevene tilbud om å delta 
opptredener 
• bygger på god foreldrel?o 

FORDYPNINGSTILBUD: 
EKSEMPEL: utvidet tid i tilbud t 
som viser særlig interesse og evn 
fag innen individuelt arbeid, ensemble, 
fremvisninger og teori 

• Undervisningen er vesentlig forsterRet 
med hensyn til innhold og omfang i 
forhold til Rjerneprogrammet. Pro 
grammet sRal Runne Rvalifiseres for 
videre utdanning innen faget. 

I!"! Steinkjer kommune : V .1Jpen.lysog9,bd 


