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Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever  

Vel møtt til nytt skoleår! 

 

  



 
Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. 
 
 
I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte, messinginstrumenter, gitar, bass, 
piano, trommer og lyd- og sceneproduksjon. Vi har gruppetilbud på dans, band,  
 
 

• Ønsker du å begynne i kulturskolen er søknadsfristen 1. mai. 
• Elever som har plass i kulturskolen, beholder denne helt til de melder seg 

ut. 
• Ønsker du å endre på det tilbudet du har, eller melde deg ut, er også 

fristen 1. mai. (1. november for vårsemesteret) 

 
 
 
Hva kan brukerne av kulturskolen forvente: 

 
• Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere. 
• Undervisning som er tilpasset hver enkelt elev. 
• God informasjon om undervisningsopplegget og beskjed i god tid ved 

endringer. 
• Jevnlig foreldrekontakt med tilbakemelding om elevens utvikling. 
• Kontinuitet og progresjon i undervisningen. 
• Tilbud om deltagelse i prosjekter, konserter og forestillinger. 

 

 
 
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. 
• Delta aktivt i undervisningen og i prosjekter som inngår i undervisningen. 
• Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt. 
• Gir tilbakemeldinger og innspill til kulturskolen.  

 

  



 
Undervisningen 
Du kan starte med sang og instrumentalundervisningen i 3. klasse og dans når du går i 2. 
klasse. Undervisningen organiseres etter fast ukentlig timeplan, individuelt, i grupper 
eller vekslende. Tidsressurs for undervisning i kulturskolen er minimum 25 minutter pr. 
uke i 34 uker, mens grunnskolen har 38 uker.  
I forbindelse med prosjekter, samspill etc. omorganiseres timeplanen. Dette kan f.eks. 
innebære undervisning på annen ukedag og tidspunkt. 

 
 

 
 

Distriktsmusikerne Sveinar, John Kristian og Ole-Anders 
 

 
  
Mange av lærerne kombinerer deltidsstilling i kulturskolen med utøvende 
kunstnerisk virksomhet. Turneer og prosjekter gjør at de i perioder må 
omorganisere undervisningen. 
Her er det viktig å følge med i halvårsplanene som lærerne sender med hjem. Disse 
kan bli endret, så følg med på informasjonen som kommer. 

 

 



Samspill er både gøy og sosialt, i tillegg er det svært 

lærerikt da både rytme, intonasjon og kommunikasjon 

blir utviklet bedre slik. 

 

 

 
 

 

 

Gruppeundervisning har en leksjonslengde på minimum 45 min. 
Dette gjelder både band og danseklassene. Bandundervisningen foregår annenhver uke. 
 
 
Danseklassen har undervisningen mandager på Straumen.  Vi får mulighet til å se 
danserne i samspill med musikerne under julekonsertene og andre forestillinger.  
Målgruppen er fra 2 klasse og opp. 
 
Lyd- og sceneproduksjon er et samlingsbasert tilbud, der elevene får innføring i hvordan 
man produsere konserter med vekt på lydproduksjon.  
Målgruppen er fra 7. klasse og opp. 

 



 
Lyd- og sceneproduksjon 

 

 
Kulturskolens konsertarenaer er mange 
Vi har jevnlige konserter rundt om i hele kommunen.  I forbindelse med aktivitet på 
skolene ønsker vi et naturlig samarbeid. Vi får mulighet til å opptre i forbindelse med 
gudstjenester i Mørsvik, Straumen og Røsvik. Lyd-og sceneproduksjon er med å lager lyd 
der det er ønskelig. 
Også i år vil noen av elevene bli involvert i en turné med «musikalske minner», som vi vil 
besøke sykehjemmene våre med i høst.  Barnehagebesøk og skolekonserter vil det også bli, 
så her er det mye å være med på hvis dere vil. 
 

 
 

• Musikalske minner besøker sykehjemmene i november 
 

• Julekonsertene er i uke 49 og 50  
 

• Kulturskolefestivalen vil i år gå av stabelen uke 16, 
fra 16.-22. april 
 

• UKM i Sørfold blir 10. februar se «ukm.no» eller «ukm sørfold» på 
facebook) frist påmelding 8. januar 
 

• Barnehagekonserter i januar og skolekonserter i mars. 
 
 
 



                                             

 
Samtaletimer og tilbakemelding 
Vi gir tilbud om samtaletime på våren der elev, foreldre og lærer har mulighet til å snakke 
sammen om undervisningen og der elev og foreldre kan komme med innspill og 
tilbakemeldinger direkte til lærer.  
Det er også fint om lærer får tilbakemeldinger direkte ellers i året, slik at undervisningen i 
så stor grad som det lar seg gjøre, blir tilpasset den enkelte elevs ønsker og behov. 

 
Øving  
Å lære seg å spille et instrument krever jobb hjemme. 
Det nytter ikke å tro at man skal lære seg å spille i en fei, dersom man bare spiller på 
timene. Det blir heller ikke gøy og inspirerende når fremdriften går sakte. 
Derfor er det viktig med opfølging hjemmefra, så øvingen ikke blir glemt. Å opparbeide 
gode øvingsvaner er med på å gi utvikling, lyst og glede. 
 

 
epost/sms 
Kulturskolen bruker sms og e-post til informasjon mellom kulturskolen og hjemmet . Vi 
ber om at skolen holdes oppdatert i forhold til familiens aktive e-postadresse.og andre 
adresseendringer. Dersom dere ikke ønsker informasjon på e-post vil vi gjerne vite dette. 
 

Fravær 
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. 
 

 
  



 

 
Priser for høst 2017 /vår 2018 
NB! Priser for vår 2018 kan bli oppjustert i forbindelse med 
budsjettet, dette er priser som gjelder for 2017 

 
 

1. Betalingssats for sang, instrumental og lyd- og sceneproduksjon:  
Vårhalvåret: kr.1.119-  /   Høsthalvåret: kr. 969,- 
Det gis 50 % moderasjon for søsken.   
 

2. Elever med opplæring i mer enn 1 instrument skal for de neste instrumentene 
gis 50 % moderasjon. 
 

3. Betalingssats for band/ dans  
Vårhalvåret: kr. 566,-  /  Høsthalvåret: kr. 488,- 
Det gis ikke moderasjon. 
 

4. Betalingssats for voksne: 
Vårhalvåret: kr. 1 514,-  /  Høsthalvåret: kr. 1 316.,- 
Det gis ikke moderasjon. 
 

5. Om en elev slutter i løpet av halvåret, skal det likevel betales full kontingent. 
Betalingssatsen kan etter søknad reduseres i helt spesielle tilfeller. 
 

6. Elever som i perioder på 3 uker eller mer ikke får tilbud fordi en lærer er 
fraværende og det ikke er skaffet vikar, får redusert betalingen med kr. 61- pr. 
berettiget time (voksne kr. 81,-) For elever med moderasjon reduseres satsen 
tilsvarende. 
 

7. Eventuell oppsigelse av elevplass for vårhalvåret må være innlevert kulturskolen 
senest 01.12. For høsten er fristen for utmelding 1.05. 

 
 

8. I tilfelle det ikke er betalt for elevplass for et halvår, gis ikke elevplass igjen før 
utestående er betalt. 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kulturskolens lærere: 

 
 

Anna Karolina Repnik – Dans 
Anna.repnik@sorfold.kommune.no   -  tlf : 903 63 217 

 
John Kristian Karlsen – Distriktsmusiker/ sang 
Jkk@sorfold.kommune.no  - tlf:  976 31 297 
 
Ole-Anders Seines – Distriktsmusiker/ trompet/trommer/ 
korps 
oaseines@sorfold.kommune.no  -  tlf: 468 14 276 
 
Ragnhild Helena Hansen – Fløyte/gitar /Kulturskoleleder 
rhh@sorfold.kommune.no   -   tlf: 416 17 970 
 
Sveinar Aase – Distriktsmusiker/ piano 
Sveinar.aase@sorfold.kommune.no  -  tlf: 413 39 405 
 
Andreas Kopland Berger – Gitar / bass/ band/ lyd-og 
Sceneproduksjon 
andreas.berger@sorfold.kommune.no  -  tlf: 46792667 
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Andreas             Ragnhild            Karolina 


