
Opplæring, uttrykk
Kulturskolen har som oppgave å gi 
kommunens barn og unge tilbud om 
opplæring og aktivitet innenfor kul-
tur og kunst, slik at flest mulig  får 
anledning til å utvikle og ta i bruk 
sine skapende, kunstneriske evner. 
Voksne får plass dersom det er 
ledige ressurser.

Å uttrykke seg gjennom musikk, 
dans og teater er av stor betydning 
for et menneskes vekst og utvikling. 
Musikk, dans og teater er  fantas-
tiske døråpnere til egne ressurser 
og til positive miljø.  De skaper 
trygge mennesker, som i tillegg til å 
lære en ferdighet, også blir vant til 
å samarbeide og kommunisere med 
andre.

Kulturskolen tar utgangspunkt i den 
enkeltes evner, forutsetninger og 
ønsker, og tilpasser opplæring og 
aktivitet etter dette.

Ullensaker Kulturskole
Ullensaker Kommunale Musikkskole 
startet opp i 1967 og ble lagt ned 
1. august 2001. Samme dato ble 
Ullensaker Kulturskole opprettet, og 
dans og teater etablert som faste 
aktiviteter sammen med musikk. 

Kulturskolen er administrativt lagt 
til enheten Kultur, med rektor som 
daglig leder.
Administrasjonen holder til i 
Rådhuset,  Jessheim sentrum.

Finansiering
Kulturskolen eies og drives av 
kommunen. Tilbudet finansieres av 
kommunen og brukere.

 

    

KULTURSKOLENS TILBUD
= Teater – fra 1. klasse
= Dans – fra 3 år 
= Gitarundervisning / Gitargrupper
= El-bass
= BAND
= Trekkspill
= Fløyte
= Blokkfløyte
= Klarinett
= Saxofon
= Waldhorn = Trompet = Kornett
= Baryton = Trombone = Tuba
= Slagverk/trommesett / melodisk
= Piano, orgel
= Fiolin
= Cello
= Sang individuelt- fra 12 år
= Sang individuelt i smågrupper
= Musikalkor – fra 12 – 19 år 
= Kulturskolekor I / II– 
    fra 6 –   19 år, deles etter alder
= Samspillgrupper
= Orkester
= Instrumentopplæring i              
    skolekorpsene
= Prosjekter / kortere kurs
= Tilbud i SFO-tiden
= Tilbud til elever med spesielle              
behov i samarbeid med grunnskolen     
       
Opplæring på instrument 
anbefales fra barnet er fylt 8 år. 
Lavere aldersgrense kan diskuteres 
i spesielle tilfeller.

Elever som ønsker undervisning på 
piano må ha eget tangentinstrument 
hjemme, helst et piano. Enkelte 
treblåsinstrumenter  kan leies hos 
Kulturskolen eller hos skolekorpsene 
for de som er medlem der.

De som ønsker å være med i korps 
og derfor trenger å lære å spille et 
korpsinstrument, henvender seg til 
et av skolekorpsene i kommunen, og 
ikke direkte til Kulturskolen.
Kulturskolen har også tilbud om 
opplæring på fløyte, klarinett, 
saxofon, messinginstrumenter og 
slagverk utenom korpsene.

Undervisningen
Aktiviteten i Kulturskolen følger 
grunnskolens skolerute (kommunens 
hovedrute), bortsett fra oppstart 
ca. en uke senere om høsten og 

avslutning en uke tidligere om våren.
Totalt ca. 36 undervisningsuker.
Kulturskolen har egne lokaler i 
Rådhuset på Jessheim og en base på 
Bakke skole, Kløfta. I tillegg er det
undervisning på noen av skolene og i
kulturhuset.  Undervisning på Kløfta 
gis ved tilstrekkelig antall elever 
hos den enkelte lærer. 
Undervisningen foregår 
hovedsaklig én gang i uka på 
ettermiddags-/kveldstid, med litt 
varierende lengde, slik:
Sanggrupper: 30-60 min.
Aspirantkor: 45 min.
Barnekor: 45 min.
Ungdomskor: 90 min.
Dans: 45, 60, 75, 120 min. 
Teater: 90, 120 min.
Instrument/sang: 20-25 min., eller 

lengre tid i gruppe

Samspill/gruppe: 45 - 120 min.
 
Det er mulig å søke om lengre 
undervisningstimer.
I forbindelse med prosjekt, 
konserter og forestillinger kan 
undervisningen bli lagt om i enkelte 
uker, og det må påregnes ekstra  
øving og annen undervisningsform.                                        
   

Konserter/ forestillinger
Kulturskolens konserter og         
forestillinger er en viktig del av 
kulturskolens aktiviteter og        
kommunens kulturliv, og bidrar
til et levende og positivt samfunn
der menneskene trives.
Det skapes gode opplevelser
for publikum, samtidig som
Kulturskolens elever får mulighet  
til utfoldelse og erfaring på scenen.  

Kulturskolen arrangerer egne 
konserter og forestillinger flere 
ganger i semesteret, deltar en 
lørdag i måneden på Kulturkafèen 
samt i mange andre sammenhenger.
Vårt mål er at alle elever skal ha 
mulighet til å opptre minst en gang 
hvert halvår, og det forventes at 
elevene deltar på felles 
oppsetninger og arrangementer.

Tidvis gjennomføres større pros-
jekt, gjerne i samarbeid med andre.  
Eks. på gjennomførte prosjekt de 

ULLENSAKER KULTURSKOLE – INFO
skoleåret 2017 - 2018

 



siste årene er  forestillingene til jul 
og sommer.  Sammen med Romerike 
Folkhøgskole arrangerer vi Barne- og 
Ungdoms- teaterfestival hvert år. I 
mars 2017 deltok over 60 barn og unge 
med sine teaterstykker på festivalen 
som har fått navnet ”BUSTivalen.”  
Musicalen Grease trakk over 1200 
publikummere i kulturuka/mars 2017.

Samarbeid
Kulturskolen samarbeider med: 
= Skolekorpsene om opplæring på                 
    blåseinstrument.
= Romerike Folkehøgskole om 
    teateraktivitet.
= Barne- og ungdomsskolene om                  
    forskjellige prosjekter.

ELEVAVGIFT
Elevavgift pr. halvår fra 01.01.2017: 
(Priser justeres pr. 1. januar hvert år) 

Instrumentalunderv. kr. 1.475,- 20 min
Instrumentalgrupper kr. 1.475,- 45 min
Sangundervisning kr. 1.475,- 20 min
Sanggrupper kr. 1.475,-
Teatergrupper kr. 1.475- 90 min
Teatergrupper kr. 1.550,- 120 min
Teater - BUST kr. 1.550,- 90 min
Dans - 45 minutter kr. 1.075,- 45 min
Dans - 60 minutter kr. 1.400,- 60 min
Dans - 75 minutter kr. 1.485,- 75 min
Dans - 120 minutter kr. 1.550,- 120 min
Kor 60 min kr. 1.200,- 60 min
Kor 90 min kr. 1.425,- 90 min
Kor 120 min kr. 1.550,- 120min
Samspillgrupper kr. 1.475,- 60 min
Gitargrupper/BAND kr. 1.475- 60 min

(Individuelle sangelever deltar gratis i Aspirant- og 
Ungdomskor.  Instrumentalelever deltar gratis i 
samspillgrupper og kortilbud).

Det tilkommer en materialavgift på 
kr. 40,- pr. semester pr. tilbud. 
Materialavgift BUsT:  kr. 40,-
Det gis ingen søskenmoderasjon, eller 
moderasjon ved deltagelse i flere 
aktiviteter. Nye elever får en 
prøvetime før elevavgift faktureres. 
Faktura sendes høst og vår.
Forfalte ubetalte fakturaer purres 
før de sendes til inkasso.  Debitorer 
som har flyttet fra kommunen må 
påregne at Ullensaker kommune blir 
brukt som verneting (forliksrådet). 
Avgift fra tidligere semestere må 
være betalt før eleven kan starte opp 
på nytt semester.
Kulturskolen har diverse instrumenter 
til utleie.  (Hovedsakelig treblåsinstru-
menter og strykeinstrumenter) 
Instrumentleie: kr.450,- pr. semester.

 

SØKNAD om elevplass
    

Hovedsøknadsfrist 
2017/2018: 20. juni 

men søknader tas i mot og 
behandles hele året

NB! Alle som søker gruppetibud 
som gitargruppe, band, kor, dans 
og teater,  må søke hvert år av  
hensyn til gruppeoppsett. 

Individuelle elever på sang og 
instrumental som er tildelt plass 
behøver ikke å søke. De som står  
på venteliste etter tidligere søknad 
behøver heller ikke å søke på nytt. 

Søknadsskjemaet sendes til:
Ullensaker kommune, kulturskolen,
Postboks 470
2051 Jessheim

Søknadsskjema fås ved henven-
delse i kommunens Servicetorg, på 
bibliotekene, eller på Kulturskolens 
nettside: 
www.ullensaker.kommune.no/kultur-
skole

Melding om tildelt plass/ venteliste 
gis i juni/juli og fortløpende utover 
skoleåret.

Dersom innvilget plass ikke skal 
benyttes, må Kulturskolens 
administrasjon få beskjed om 
dette snarest etter tildelt plass.
Utmeldingsfrister:
for vårsemesteret: 1. desember
for høstsemesteret: 1. juni

Antall elever som kan få plass 
avhenger av lærerressurser og 
tilgjengelig kapasitet.

Alle punkt på søknadsskjemaet 
fylles ut. Den som har skrevet 
under er økonomisk ansvarlig, og 
får tilsendt regningen.  

 

LÆRERE 
Teater: Tor Keilen,

elever/lærere ved
Romerike Folkehøg-
skole

Dans: Tove Alsegård
Sang/kor: Alexander Adrian
Korpsinstrument 
– messing:

Georgy Kalmykov
Pär Söderström

Korpsinstrument 
– klarinett:

Jacob Söderström

Korpsinstrument
- saxofon

Dave Edge

Fiolin, orkester: Milutin Petrovic
Cello,
juniororkester:

Jan Øyvind G. Sture

Klarinett, saxofon, 
blokkfløyte, fløyte 
og korps (treblås):

Mark Heinecke

Trekkspill: Tor Seem
Piano: Elisabeth Grung

Bjørnar Robertsen
Inna Aam

Orgel: Bjørnar Robertsen
Gitar, band: Anders Mossberg

Marius Solbakken
Magnus Olav Tveiten

Bassgitar: Anders Mossberg
Slagverk/rytmisk: Are Wærhaug

Kulturskolens administrasjon:

Njål-Inge Enger, rektor.
Telefon: 66 10 81 40 / 900 97 635
njal.inge.enger@ullensaker.kommune.no

Grethe Aasen-Vaksvang, konsulent. 
Telefon: 66 10 81 77
grethe.aasen-vaksvang@ullensaker.
kommune.no

Lærerrom:  66 10 82 38 / 66 10 82 39

kulturskolen@ullensaker.kommune.no

nettside:  www.ullensakerkulturskole.no
                 ullensakerkulturskole.no

facebook: Ullensaker kulturskole

 

 


