Kulturskolens pedagoger
I kulturskolen har alle pedagogene minst 4 års høyskoleutdannelse og pedagogikk innenfor sitt fagområde
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Neste skoleårs pedagoger:
Marita Helen Hansen, dans
Marianne Tomasgård, fiolin
Olav Renolen Aasbø, gitar
Siegmund Watty, piano
Møyfrid Guttormsen, sang og kor
Marianne Kongevold, tegning og maling
Viggo Karlsen, tegning og maling
Andreas Håvik, messinginstrumeneter
Øyvin Yri, treblåsinstrumenter
Gry Nordhagen, kulturskolerektor, fløyte og prosjektledelse i
skolene

Ytre Enebakk skole

Se forøvrig kulturskolens retningslinjer for påmelding og
prisinformasjon.

Hauglia skole

Kirkebygden skole

Enebakk kommunale kulturskole ble opprettet i 1998.
Siden den gang har kulturskolens oppgave vært å gi barn og unge i
Enebakk kommune opplæring i kunstneriske fag. Arbeidet i
kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende
kunstneriske prosesser, oppøve deres evne til nysgjerrighet og
utvikle deres evnetil å se, lytte og oppleve. Kulturskolen ønsker å
støtte opp om barns tanker, følelser og opplevelser av musikk og
kunst gjennom lek, opplæring og utøving.

www.enebakk.kommune.no
kulturskolen@enebakk.kommune.no

Undervisningstilbudene
og organiseringen av disse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Danselek fra 6-9 år
Jazzballett fra 10 år til videregående skolealder
Hip Hop fra 8 år til videregående skolealder
Fiolin fra 8 år til videregående skolealder
Gitar fra 8 år til videregående skolealder
Piano fra 8 år til videregående skolealder
Sang fra 8 år til videregående skolealder
Tegning/maling fra 6 år til videregående skolealder
Knivkurs for ungdom og voksne
Messing etter avtale med korpsene (men man
kan også melde seg direkte inn i kulturskolen
på dette tilbudet)
Treblås etter avtale med korpsene (men man
kan også melde seg direkte inn i kulturskolen
på dette tilbudet)

Det satses på å gi desentralisert undervisning i alle skolekretser, men ettersom en del av undervisningen foregår i grupper,
legges det større vekt på hensynet til gruppesammensetning
enn tid og sted for undervisningen. Kulturskolen har også
undervisning i SFO-tid for musikk, kor, tegne og malekurs
dans.
Det arrangeres forestillinger, utstillinger og konserter for alle
elever utover den vanlige undervisningen. Dette gjelder også
for elever som har undervisning innenfor SFO-tiden.

Kulturskolens faste
samarbeidspartnere og arenaer
•
•
•
•
•

•
•

Samarbeid med korps, spelemannslag og kor om kjøp
og salg av tjenester
DKS, Den kulturelle skolesekken - skolekonserter
og samarbeidsprosjekter ute på skolene
UKM, Ungdommens Kultur Mønstring
Drømmestipendet i samarbeid med Norsk
kulturskoleråd og Norsk Tipping
KuDraMuDa, samarbeid med Nedre Romerikes
kulturskoler om forestillinger på Lillestrøm Kultursenter
og Lørenskog hus
SUMUS – samspills tilbud for unge talenter
sammensatt av elever fra Nedre Romerike kulturskoler
Bygdedagen

