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Kulturskolens plattform 

Vestby kulturskoles målsetning 
Vestby Kulturskole skal gi et tilbud om opplæring og aktivitet i estetiske fag for barn og unge 

i kommunen. Tilbudet skal gis i samarbeid med skoler, nærmiljø og frivillige organisasjoner. 

Alle barn og unge i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av tilbudene. 

 

Vestby Kulturskole skal gjennom sin undervisning: 

 tilby en kvalitativ god opplæring innen kunstfag 

 gi elevene en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet 

 gi elevene tiltro til sine egne kunstneriske og skapende evner 

 gi elevene en mulighet til å utvikle sine kunstneriske og skapende evner ut fra den 

enkeltes forutsetninger  

 utvikle elevens evne til vurdering av egne og andres kunstneriske produkter, og evne 

til refleksjon omkring den kreative prosessen. 

 legge til rette for at elevene kan være aktive deltagere i det lokale kulturliv 

 gi eleven et grunnlag for en senere kunstfaglig yrkesutdanning 

Kulturskolens undervisning 
Vestby kulturskole er til for våre elever. Det er elevens vekst og utvikling som er ledetråden i 

opplæringen. Vi tilpasser vår undervisning og aktivitet til den enkelte elevs evner og behov, 

sett i forhold til alder og nivå.  

 

Trygghet er en viktig forutsetning for all læring. Vi legger derfor vekt på at alle elever skal 

føle seg trygge i forhold til medelever, lærere og i formidlingssituasjoner. Samtidig skal alle 

elever utfordres slik at deres utviklingspotensiale kan realiseres.  

 

Vi baserer vår undervisning på å gi elevene positive mestringsopplevelser. Alle elever skal få 

erfaring med å lykkes og å oppleve framgang. Det er framgang med faget som gir motivasjon 

og arbeidsglede. Men elevene vil også erfare at utvikling og framgang i stor grad kommer 

som resultat av egeninnsats. Eleven må ha viljen til å ville og en forståelse av at motbakker 

skaper resultater over tid. Å tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen et kunstfag er en 

langsiktig prosess. Kulturskolens undervisningstilbud er derfor lagt opp med sikte på en 

utvikling og progresjon som strekker seg over flere år. Derfor vil kulturskolen først gi våre 

elever mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter vil den gi dem 

mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Til sist, men ikke minst, 

vil vi gjøre det mulig for våre elever å bruke dem til egen skapende virksomhet. 

 

Den enkelte lærer har stor frihet til å legge opp innholdet i undervisningen, tilpasset sine 

elever og sitt fagfelt. I lys av dette blir læreren som forbilde og utøver svært viktig for eleven. 

Våre lærere skal holde en åpen dialog med foresatte og være lydhøre for elevers og foresattes 

tilbakemelding. Vi forplikter oss til å gi tilbakemelding og feedback om elevens utvikling. 

Alle foresatte skal inviteres til en elevsamtale eller et foreldremøte minst en gang i året. 

Kommunikasjon mellom lærer, elev og foresatte er grunnlaget for at eleven kan ta ansvar for 

egen læring.   

 

Kulturskolen er et fritidstilbud som er åpent for alle. Det betyr at eleven og foresatte selv må 

søke om plass og bestemme hvor lenge man ønsker å være elev. Dette innebærer også at 

eleven og hjemmet har ansvar for oppmøte og ansvar for forberedelse mellom 

undervisningstimene. Det forutsettes at elevene møter forberedt til undervisningen. 



 

 

Organisering 
Vestby kulturskole tilbyr undervisning innenfor fagområdende musikk, dans, teater, keramikk 

og musikk fra livets begynnelse. Undervisningen gis enkeltvis eller i gruppe. Undervisningen 

foregår i hovedsak på ettermiddag og kveldstid. Deltagelse i opptredener, konserter, 

utstillinger og forestillinger er et hovedmål og en integrert del av undervisningen. Vestby 

kulturskole har sin hovedbase i eget hus på Kultursenteret Vestby Prestegård, men tilbudene 

er også desentralisert til skoler og grendesentre. Desentralisering av tilbud avgjøres av 

kulturskolen og hensyn tas til antall påmeldte elever, tilgjengelighet av egnede lokaler og 

samlet ressursbruk.  

 

Vestby kulturskole har egne undervisningsbestemmelser, vedtatt av kommunestyret. Når man 

takker ja til en plass ved kulturskolen, aksepterer man samtidig disse bestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Musikk 
Kulturskolen tilbyr musikkundervisning på piano, fiolin, cello, sang/ vokal, gitar, fløyte, 

klarinett, saxofon, slagverk, trompet/ kornett, horn, trombone, eufonium/ baryton og tuba. 

Elevens interesse bør være avgjørende for valg av instrument. Eleven må disponere sitt eget 

instrument. Kulturskolen tilbyr leie av enkelte instrumenter. 

Mål 
Gjennom arbeidet med musikk som kunstnerisk uttrykksform skal elevene: 

 utvikle gleden ved å kunne spille og synge 

 utvikle evnen til å uttrykke seg musikalsk  

 lære å beherske grunnprinsipper for sitt instruments utøvelse og gode arbeidsvaner  

 utvikle evnen til samspill og mellommenneskelig samhandling  

 utvikle evnen til formidling og delta på konserter 

Undervisning 
Instrumental- og vokalopplæringen er mangfoldig og skal ivareta både allsidighet, bredde og 

utvikling av hver enkelt elevs musikalske talent, uavhengig av elevens alder. Målbevisst 

arbeid med ferdighetstrening, uttrykksevne og instrumental- og vokalkunnskap bidrar til å 

muliggjøre gode musikalske resultater. 

 

Som elev ved kulturskolen vil eleven få jobbe med forskjellige typer musikk fra forskjellige 

tidsepoker, forskjellige sjangre, lære å lese noter og oppøve et godt gehør. Mye av 

nybegynneropplæringen vil være notefri og gehørbasert. De ulike aktivitetene er integrert i 

opplæringen og knyttes til det repertoar elevene arbeider med. Elevens egne ønsker og 

musikkpreferanser er ofte motiverende og vil være en del av repertoaret. For elever som er 

medlem i skolekorps vil korpsstoffet inngå som en del av lærestoffet. 

 

Eleven skal lære gode fysiske holdninger i forhold til instrument og kropp, ikke minst for å 

unngå belastningsskader. 

 

Hovedtyngden av læringen skjer mellom undervisningstimene. Foreldre/ foresatte har derfor 

en rolle i å tilrettelegge for hjemmeøving og de forventes å bidra til å motivere eleven for 

dette. Arbeidet med øvingsteknikker og innstudering står derfor sentralt for å sikre gode 

arbeidsvaner og god progresjon.  

Organisering 
Instrumental- og vokalundervisningen gis individuelt eller i gruppe én gang pr. uke. 

Ensemble/samspillaktivitet, prosjektarbeid eller konserter vil komme i tillegg, eller vil kunne 

erstatte ordinær ukentlig fremmøte, og inngår som en integrert del av undervisningen. Elevene 

tilbys deltakelse i seminarer og prosjekter både i regi av kulturskolen og i samarbeid med 

andre, som for eksempel fellesseminarer i regi av kulturskolene i Follo.   

Individuell undervisning og gruppeundervisning 
Elevene utvikler seg individuelt og sjelden i samme tempo. Individuell undervisning har 

tradisjonelt preget instrumental- og vokalopplæringen i Norge, og gir eleven god mulighet til 

å utvikle seg i eget tempo. Langsiktig utvikling over tid krever høy motivasjon og målrettet 

arbeid, og forutsetter stor grad av individuell veiledning. Gruppeundervisning gir en annen 

fleksibilitet hvor også elevene motiverer hverandre, men undervisningen blir ikke så 

individuelt tilpasset. Samspill og samarbeid gjøres lettere i grupper.  

 



 

 

Hvorvidt tilbudet gis i gruppe eller individuelt avgjøres av pedagogiske og faglige grunner og 

tilpasses ulike situasjoner og ulike elevers ferdighetsnivå og aldre. 

Ensemblevirksomhet 
Ensemblevirksomhet er en integrert del av instrumental-/ vokalopplæringen. Gjennom 

ensemblespill skaper kulturskolen et læringsmiljø hvor elevene blir godt kjent med hverandre, 

får delta i sosiale/ musikalske arrangementer og opplever tilhørighet utover den faste 

undervisningen.  

 

Ensembler forbereder eleven til aktiv deltakelse i musikklivet, noe som igjen er av stor 

betydning for kulturskolens bidrag til lokalmiljøet. Gjennom ensembleaktiviteter skal elevene 

erfare at fellesskapet har bruk for dem som individer. Vestby kulturskole tilbyr ensemblespill 

gjennom både midlertidige prosjekter og faste tilbud for strykere og skolekorpsene.  

Vestby skolemusikkorps og Såner skolekorps 
Kulturskolen samarbeider med Såner skolekorps og Vestby skolemusikkorps. Dette 

samarbeidet er forankret i en egen samarbeidsavtale. Elever som er medlem av skolekorps får 

sitt samspilltilbud i hovedsak gjennom korpsenes ukentlige øvelser. Blåse/ slagverkelever som 

ikke er medlem av korps har ikke et fast samspilltilbud, men får tilbud om samspill i korte 

eller lengre prosjekter.  

Tilbud til strykerne 
Elever på fiolin og cello har eget samspilltilbud én gang pr. uke. Tilbudet er obligatorisk for 

de som har gått lenger enn 1 år på kulturskolen og ikke deltar i andre orkestre. Strykeelevene 

er automatisk medlem i Vestbystrykerne, en foreldredrevet forening som organiserer 

seminarer, turer og andre sosiale arrangementer. Viderekomne strykeelever kan delta i 

ukentlig orkestertilbud i orkestre i samarbeid med andre kulturskoler. 

Konserter 
En sentral del av opplæringen er deltagelse ved konserter allerede fra det første 

undervisningsåret. Først i mindre sammenhenger, men etter hvert også ved større 

arrangementer. Elevene skal få positive erfaringer med å opptre for andre minimum to ganger 

i året.  

 

Elever ved Vestby kulturskole spiller huskonserter (mindre treningskonserter i regi av 

kulturskolen), institusjonskonserter på kommunens institusjoner, spilleoppdrag i forbindelse 

med arrangementer både i regi av kulturskolen og av andre og konserter i og utenfor egen 

kommune som er åpent for publikum, i regi av kulturskolen eller i samarbeid med andre. Når 

elevene blir eldre trekkes de inn i arbeidet med tilrettelegging og gjennomføring av 

konsertene. 

Talentprogram 
Viderekomne elever kan få mulighet til å fordype seg på sitt instrument som et grunnlag for 

en eventuell senere yrkesutdanning. Kulturskolen tilbyr hver vår kurs i musikkteori for 

interesserte elever i 9. og 10. trinn som vurderer å søke på musikk-, dans- og dramalinje på 

videregående skole. Elever som er spesielt talentfulle kan søke om dobbelt elevplass. Videre 

talentsatsing gjøres i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Barrat Dues Musikkinstitutt. 

  



 

 

Dans 
Kulturskole tilbyr danseundervisning gjennom Brevik danseverksted. Dette er et 

ungdomsdrevet tiltak i regi av kulturskolen. Instruktørene er selv ungdommer som danser i 

danseverkstedet. Denne metoden kalles ”ung-til-ung-formidling”. 

Mål 
Brevik danseverksted har som mål å: 

 være et inkluderende og lavterskel danseverksted basert på ung-til-ung-formidling 

 synliggjøre ungdom som ressurser, kulturformidlere og positive rollemodeller i 

lokalmiljøet 

 gi mestringsopplevelser, øke selvtillit, sosial kompetanse og tilhørighet i et 

inkluderende fellesskap 

 

Gjennom arbeidet med dans som kunstnerisk uttrykksform skal elevene i Brevik 

danseverksted: 

 oppleve glede ved å delta i skapende prosesser sammen med andre 

 utvikle ferdigheter i dans innen ulike dansegenre 

 få et positivt forhold til bevegelse og egen kropp 

 utvikle sin egen uttrykksform gjennom aktiv utforsking og utøving med kropp og 

bevegelse som uttrykksmidler i samspill med andre  

 gjøre erfaringer med å bruke kropp, bevegelse og musikalitet til å uttrykke følelser 

Undervisning 
Ung-til-ung-formidling vil si at de eldste danserne i Brevik danseverksted er instruktører for 

de yngre. Instruktørene har gjennomgått et opplæringsprogram, som innebærer både dans, 

formidling og bevisstgjøring i det å være rollemodell for andre.  

Elevene lærer koreografier og danseteknikk innen ulike dansegenre, som street/ funk, 

creative dance, hip-hop og moderne dans. Vi vektlegger at dette er et danseverksted, ikke 

danseskole; elevene skal selv lære å bli kreative og være med å skape gruppens danseuttrykk. 

Fokus er lagt på danseglede og samhold overordnet individuelle prestasjoner. Hvert semester 

avsluttes med elevforestillinger der alle gruppene får vist hva de har lært og jobbet med i løpet 

av kursperioden, ut fra et felles valgt tema.  

Brevik Danseverksted har startet og driver sitt eget solidaritetsarbeid. Etter to-tre års 

frivillig innsats, gjennomfører instruktørgruppen et eget solidaritetsprosjekt. Dette har 

tidligere resultert i solidaritetsturnéer til barnehjem i Litauen og Lativa.  

Organisering 
Ung-til-ung-formidling vil si at det er ungdom som selv driver danseverkstedet.  

Brevik Danseverksted er et lavterskeltilbud som drives av unge, og for unge, med veiledning 

fra kulturskolen. Instruktørene får ikke lønn for arbeidet i form av penger, men kulturskolen 

sørger for at de får kompensasjon i form av kompetanseheving innen dans og formidling 

gjennom godt kvalifiserte danseinstruktører, veiledning og felles utveksling av erfaring. 

Instruktørgruppen fordeler internt ansvar for oppfølging av de ulike elevgruppene, og sender 

ut påmeldingsinfo med timeplan for sine elevgrupper gjennom skolene i starten av hvert 

semester. Dette legges også ut på kulturskolens hjemmeside. Påmelding skjer ved oppmøte på 

første time, samt digital påmelding til kulturskolen.  

Det gis ukentlig gruppeundervisning. I forbindelse med forestillinger kan 

undervisningen intensiveres. Undervisningen gis normalt i grupper på inntil 20 elever, med en 

til to instruktører tilstede. Undervisningen foregår både sør og nord i kommunen. Den første 

gangen er prøvetime.  



 

 

Teater 
Kulturskolen tilbyr teaterundervisning i samarbeid med Bifrost – Hølen Regnbueteater. 

Bifrost er en frivillig forening drevet av et foreldrestyre.  

Mål 
Bifrost – Hølen Regnbueteater har som mål å: 

 gi et teaterpedagogisk tilbud for barn og unge i Vestby kommune. 

 produsere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet. 

 arrangere forestillinger, festivaler og andre kulturarrangementer. 

 samarbeide med øvrige kulturelle tilbud for barn og unge. 

Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal elevene i Bifrost: 

 oppleve glede ved å delta i skapende prosesser sammen med andre 

 utvikle sin egen uttrykksform gjennom aktiv utforsking og utøving med kropp og 

stemme som uttrykksmidler i samspill med andre  

 utvikle ferdigheter i skuespillerkunst med vekt på fysisk teater og gjøgling 

 få et positivt forhold til bevegelse og egen kropp 

 gjøre erfaringer med teaterets ulike virkemidler og uttrykksmidler 

Undervisning 
Bifrost gir opplæring i skuespillkunst med vekt på fysisk teater og gjøgling. Fantasi og 

bevegelse vektlegges og et visuelt sceneuttrykk settes i sentrum. Det arbeides med et fysisk 

orientert teater, hvor bevegelse, stemme, rytme, dynamikk og musikk er sentralt, sammen med 

visuelle og symbolske virkemidler. Arbeid med kropp og stemme er grunnleggende for å 

utvikle elevenes forståelse for kroppsspråkets betydning i teatret og i all kommunikasjon. 

Gjennom rollelek og improvisasjonsarbeid, utvikles elevens evne til spontanitet, kreativitet, 

rolleinnlevelse, lytting, tilstedeværelse og samhandling. Ordforråd og uttrykksevne styrkes. 

Det arbeides med mime, figurteater, masker, sjonglering, akrobatikk, scenekamp, sang, rytmer 

og musikk. I Bifrost skal barn og unge få anledning til å strekke sine egne grenser samtidig 

som gruppesamspill og samarbeidsevner vektlegges. Alle øvelser er grunnleggende rettet mot 

forestillinger. Teater er formidling. Teater skal ses og oppleves av et publikum. 

Organisering 
Det er foreldrestyret i Bifrost som har ansvar for organisering av foreningens virksomhet. Det 

forventes at foresatte deltar aktivt i arbeidet med å drive teaterlaget, særlig opp mot 

forestillinger. Bifrost styrer selv opptak av nye elever. Opptak skjer på bakgrunn av 

ventelisteansiennitet, samt pedagogiske vurderinger med hensyn til gruppesammensetning 

(bl.a. kjønn og alder). Barn og unge som deltar i Bifrost sine tilbud er også elever ved 

kulturskolen. Instruktørene i Bifrost er ansatt i kulturskolen. Det gis ukentlig undervisning. I 

forbindelse med forestillinger kan undervisningen intensiveres. Undervisningen gis i grupper 

på 10-16 elever, med 2 instruktører tilstede. Bifrost øver i gymsalen på Hølen skole.  

 

Bifrost tilbyr: 

 Ukentlig teaterøvelser for barn og unge i aldersbestemte grupper. Øvelsene resulterer i 

1-3 produksjoner/ forestillinger pr. gruppe i løpet av året. 

 Sommerkurs for barn og unge. 

 Diverse teaterworkshops for barn og unge i løpet av året.  



 

 

Keramikk 
Kulturskolen tilbyr gruppeundervisning i keramikk. 

Mål 
Gjennom arbeidet med keramikk som uttrykksform skal elevene: 

 oppleve skaperglede i arbeidet med leire 

 utvikle sin visuelle og taktile uttrykksevne, fantasi og formsans 

 lære å gi form til egne ideer, opplevelser og uttrykksformer 

 møte profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirerer til egne skapende evner 

 kjenne til prosessen fra idé til ferdig produkt, fra leire til keramikk. 

Undervisning 
Leire er et fantastisk materiale som man kan forme og lage det alle meste av. Begrensningene 

skaper man selv. Derfor undervises elevene både i gruppe og hver enkelt får også individuell 

veiledning. Taktile ferdigheter må øves gjennom gjentagelser og tålmodighet. Elevene lærer å 

arbeide på leiras premisser. 

 

Elevene får innføring i forskjellige teknikker som klemmeteknikk, fri form og dreiing på 

dreieskive. I vårsemesteret gjøres rakubrenning. De følger den kreative keramiske prosessen 

fra idé til ferdig produkt: Alle prosessene fra å blande leire, formskapning, dekorteknikker, 

råbrenning, glasering, og forskjellige glasurbrenninger. 

 

Vi er også innom utregninger av diameter, prosentregning på grunn av krymping i 

brenneprosessen, oksider og kjemiske formler og blanding av leirefarger tilsatt oksider. 

Elevene lærer også om keramikkens historie og geografi (hvor kommer de forskjellige 

materialene og teknikkene fra, m.m.). 

 

Det legges vekt på at alle skal prøve alle teknikker ut fra egne evner og muligheter. Elevene 

blir oppmuntret til å legge vekt på det de viser seg å ha størst mulighet til å utvikle videre.  

Organisering 
Undervisningen er lagt til keramikklærer Hanne Lunders verksted i Son. Elevene blir satt 

sammen i grupper, på 6 elever, og treffes 2,5 time pr. uke i 10 uker pr. halvår. Ved inntak til 

keramikkursene gjøres det pedagogiske vurderinger med hensyn til gruppesammensetning 

(bl.a. kjønn og alder).  

 

Elevene viser arbeider på fellesarrangementer i kulturskolens regi, og har årlig utstillinger på 

egnet sted. Utstillingen er også en del av undervisningen. Elevene skal selv være tilstede og 

fortelle om teknikker og materialer. 

  



 

 

Musikk fra livets begynnelse 
Kulturskolen tilbyr kurs i Musikk fra livets begynnelse.  

Mål 
Musikk fra livets begynnelse har som mål: 

 at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk 

 å fremme det musikalske samværet mellom voksne og barn 

 å stimulere til at barn og voksne får et aktivt forhold til sang- og musikktradisjoner 

Undervisning 
Musikkgrupper for foreldre og små barn legger til rette for utvikling, læring og gode 

opplevelser. Barns musikalske utvikling blir styrket ved at foreldre synger for dem. Mor og 

fars stemmer er de fineste og tryggeste, og fyller barnet med gode følelser. Barnet opplever 

levende musikk som noe positivt, og at musikalsk utfoldelse er naturlig og riktig for alle. Den 

nære sangen styrker samspillet mellom foreldre og barn, og legger grunnlaget for en positiv 

utvikling hos barnet. Musikk styrker også andre sider ved barnets utvikling, som den 

emosjonelle, motoriske, språklige og intellektuelle. Deltakelse i musikkgruppe kan bidra til at 

foreldre får et bedre forhold til egen sangstemme. De vil også merke at for barnet har de den 

fineste stemmen i verden! Foreldrenes sang bidrar også til at barnet får lyst til å synge selv. I 

en musikkgruppe blir stemmen brukt på mange måter, men ingen trenger å synge alene. 

Gjennom sang, lek, rim og regler blir man mer trygg på egen stemme og alle 

uttrykksmulighetene den gir. 

 

Vi får gjerne lyst til å bevege oss når vi hører musikk, noe vi også tydelig kan se på barns 

armer og ben. Rim og regler er med på å stimulere barns motorikk, sang og musikk gir både 

voksne og barn dansefot. Spennende småinstrument som klokkespill, rasleegg, småfløyter er 

med på å stimulere barns lytteevne og deres nysgjerrighet på lyder og klanger. Instrumentene 

er også med på å løfte musikkgruppa litt opp fra det hverdagslige, slik at det blir en helt 

spesiell opplevelse å være der for både voksne og barn. 

 

Dette er stedet for alle som vil synge og danse med barnet sitt. Her stilles ingen musikkfaglige 

krav. Voksne har ofte dårlig selvtillit i møte med musikk. Den perfekte lyden som strømmer 

mot oss fra radio og cd-spillere er oftest langt fra det vi selv kan prestere. Noen har til og med 

opplevd å få negative kommentarer til sangstemmen sin. For barnet har du som forelder den 

vakreste stemmen i verden! Din stemme er tilpasset barnets behov, den er kjent og trygg. Det 

er ikke et stort problem om du ikke treffer tonene helt perfekt. Foreldrenes musikalske 

utfoldelse er svært viktig for barnet, uavhengig av hvor "flinke" vi er. Syng med den stemmen 

du har, og husk at sangstemmen utvikler seg når den blir brukt.  

Organisering 
Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn fra 0 – 4 år, i musikkgrupper for voksne og 

barn. Hver gruppe har plass til ti barn og ledes av en instruktør. Vanligvis deles gruppene inn 

etter barnets alder. Kursene går over 7 uker. Det er fortløpende påmelding gjennom hele 

skoleåret. 

 

Ukentlige treff gjør at foreldre blir godt kjent. Å treffe andre voksne med barn på samme alder 

er verdifullt for foreldre. Det sosiale fellesskapet er derfor viktig både for voksne og barn. 

Som regel er det far og/eller mor som kommer med barnet, men dette kan også være en flott 

anledning for besteforeldre eller andre omsorgspersoner til å styrke det nære forholdet til 

barnet. 


