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Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i 

kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode 

kunstneriske ferdigheter og opplevelser. 

www.hadelandkulturskole.no  

http://www.hadelandkulturskole.no/


FORMÅLET MED TJENESTEN 
Hadeland kulturskole skal gi barn og unge i Gran og Lunner 

kommuner undervisning av høy kvalitet innen musikk- og 

kulturfag. Undervisningen tar sikte på å skape engasjement 

og mestringsfølelse hos elevene, samt utvikle elevenes evner 

og kjennskap i forhold til sin disiplin. Den enkelte elev skal 

også få mulighet til å utvikle sine kreative evner. 

 

Kulturskolen skal også være en støttespiller og 

samarbeidspartner for frivillige lag og foreninger innen 

kultur. 

HVEM KAN FÅ TJENESTEN 
Hovedmålgruppen er alle barn og unge i kommune Gran og 

Lunner i alderen 0-19 år. Vi har også tilbud for 

utviklingshemmede voksne. 

HVA OMFATTER TJENESTEN 
Kulturskolen gir undervisning i 35 uker per år og følger 

grunnskolens skolerute, med noen unntak. Første uke brukes 

til informasjonsmøter med timeplanlegging. Kulturskolen 

slutter også sin undervisning noen dager tidligere enn 

grunnskolen før jule- og sommerferien. Dette går frem av kulturskolens årlige skolerute.  

 

Det gis individuell undervisning på piano, fiolin, bratsj, cello, sang, trommer, gitar og bassgitar. 

Det gis gruppeundervisning i band, musikkarusell, strykeorkester (Hadeland strykeorkester), 

visuelle kunstfag, drama for barn og unge med bistandsbehov (Fix-fax), band for voksne med 

bistandsbehov (Unique Angel Band) og musikk i livets begynnelse («babysang»). 

 

I samarbeid med kommunenes skolekorps gir kulturskolen undervisning i fløyte, klarinett, 

saksofon, kornett/trompet, horn, trombone, baryton, tuba og slagverk. Tilbudet inneholder både 

korpssamspill og individuell undervisning. Korpsene har egne terminlister. Inn- og utmelding 

skjer direkte til korpset, og elevene betaler kontingent til korpset, ikke til kulturskolen. 

 

Det gis også dramaundervisning i samarbeid med Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU) i 

Lunner og Grymyrgjengen i Gran. Teatergruppene har egen terminliste. Inn- og utmelding skjer 

direkte til teatergruppen, og elevene betaler kontingent til teatergruppen, ikke til kulturskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opplæringen i kulturskolen gis i form av individuell undervisning/gruppeundervisning en 

gang ukentlig. 

Musikkundervisningen organiseres på følgende måte:  

 Barn som går siste året i barnehage eller 1.-2. trinn får tilbud om musikkarusell, en 

introduksjon til musikk 

 Barn fra 3. trinn får tilbud om gruppeundervisning på ønsket instrument 

 Individuell undervisning er forbeholdt eldre elever  

I tillegg til ukentlig undervisning forventes det at elevene deltar på konserter og forestillinger 

i regi av kulturskolen og det frivillige kulturlivet. Deltagelse på konserter er obligatorisk for 

korpsmedlemmer. 

Undervisningsplanen vil i perioder bli løst opp for mer prosjektorientert undervisning. 

 

Kulturskolen har også ulike kortere kurs og prosjekter. Disse kan variere i innhold og 

kunstuttrykk, og arrangeres som ukentlig undervisning i en kortere periode, eller som 

helgeseminarer. Informasjon om dette gis på kulturskolens hjemmesider: 

www.hadelandkulturskole.no.  

Følg også vår facebook-side https://www.facebook.com/hadeland.kulturskole/  

INN – OG UTMELDING 
Inn- og utmelding i skolekorpsene og 

teatergruppene skjer direkte til korpsene 

og teatergruppene.   

 

Søknad om elevplass ved Hadeland 

kulturskole gjøres elektronisk på våre 

hjemmesider: 

www.hadelandkulturskole.no.  

Det kan være venteliste på enkelte 

instrumenter. Ved opptak av elever fra 

ventelisten gjelder følgende kriterier for 

prioritering: søkerdato, elevens alder, 

bosted, gruppeundervisning (m.a. 

ferdighetsnivå), timeplan, kjønns- og alderssammensetning. Eleven har 3 gratis prøvetimer og 

det er deretter en samtale mellom lærer, elev og foresatte for å finne ut om tilbudet er noe eleven 

skal fortsette med. 

 

Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken. 

 

Man kan søke flere disipliner, men ikke få undervisning på mer enn ett instrument samtidig. 

Korpsinstrumenter er unntaket. Man kan for eksempel både spille piano i kulturskolen og 

kornett i korps. Man kan også være elev på musikkarusell, visuelle kunstfag og i samspill 

samtidig som man er elev på et instrument. 

 

Hovedsøknadsfrist er 1. april. Søknader kan allikevel legges inn hele året, og opptak skjer 

fortløpende. Aksept av skoleplass er også aksept av kulturskolens serviceerklæring og 

reglement.  

 

http://www.hadelandkulturskole.no/
https://www.facebook.com/hadeland.kulturskole/


Gi beskjed til kulturskolens administrasjon ved bytte av adresse, telefonnummer, e-postadresse 

o.l. Dette kan foreldre/elever også oppdatere selv på Speedadmin som er kulturskolens 

administrasjonsprogram. Det er viktig for at vi kan gi dere viktige beskjeder og meldinger! 

 

 

 
Når man mottar plass i kulturskolen beholdes den til den blir oppsagt skriftlig. 

Utmeldinger skal skje skriftlig til skolen innen 1. desember for vårsemesteret og 15. mai for 

høstsemesteret. Utmelding etter fristen medfører fakturering for neste semester. Det er ikke 

tilstrekkelig å gi beskjed til læreren. Dette gjelder alle utenom elever i korps, FABU, 

Grymyrgjengen samt kurselever. 

LOKALER 
Hadeland kulturskole har sin base på Granvang i Gran sentrum, hvor administrasjonen holder 

til. Mye av undervisningen drives desentralisert, og mange elever får tilbud om undervisning i 

sitt nærmiljø. Granvang og flere av grunnskolene i Gran og Lunner kommuner brukes som 

undervisningslokaler. Det er allikevel ikke mulig å gi tilbud innen alle disipliner ved alle skoler. 

Derfor vil noen elever få tilbud om undervisning ved en annen skole enn sin nærskole.  

Konserter/forestillinger/utstillinger 
Kulturskolen arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta 

på slike arrangementer, som utøver og/eller publikum, er en viktig del av undervisningen og er 

obligatorisk for alle elever. 

Samarbeid hjem skole 
Foresatte plikter å delta i informasjonsmøter, foreldremøter - utviklingssamtaler / 

foreldrekonferanser. 

PRISER 
Prisene oppdateres hvert år i h.h.t. den 

kommunale prislisten. Det henvises til 

kulturskolens hjemmesider for oppdaterte 

priser.  

 

Korpselever betaler kontingent til korpset, og 

ikke elevavgift til kulturskolen. 

 

Elever i FABU og Grymyrgjengen betaler 

kontingent direkte til teatergruppen, og ikke 

elevavgift til kulturskolen.  

 

Elever faktureres en gang hvert semester. Ved 

ubetalt avgift mister man plassen. 

 
 
 



HVA VI FORVENTER  
 At eleven møter forberedt og i god tid til undervisning 

 At fravær meldes så tidlig som mulig direkte til lærer (forfall erstattes ikke med nye 

timer, og det gis ikke refusjon av elevbetalingen) 

 At man stiller opp på avtalte opptredener 

 At foresatte legger til rette for at eleven møter forberedt og i god tid til undervisning 

 At foresatte legger forholdene til rette for hjemmeøving  

 At foresatte har en åpen dialog med læreren, og gir nødvendig informasjon om eleven 

til læreren 

 At foresatte kjøper noter og annet nødvendig utstyr, etter avtale med lærer 

 At frister blir overholdt 

 Elever må ha eget instrument for hjemmeøving 

o Kulturskolen har noen fioliner, celloer og trekkspill for utleie 

o Korpsene holder instrumenter for elevene i korpsene 

 Elever som har stort fravær, kan miste elevplassen 

 Ved disiplinære forhold kan eleven miste elevplassen 

 

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS 
 Et undervisningsopplegg, enten alene eller 

i gruppe, som er tilpasset elevens 

forutsetninger 

 Alle elever får jevnlig tilbud om å spille på 

konserter, enten i kulturskolens regi, eller 

på forespørsel til kulturskolen fra 

lokalsamfunnet for øvrig 

 Lærere med høy faglig og pedagogisk 

kompetanse 

 Om læreren er fraværende mer enn tre 

ganger per semester og det ikke settes inn 

vikar eller gis et alternativt tilbud, 

reduseres semesteravgiften 

 Et godt og trivelig læringsmiljø 

 God informasjon fra lærere og 

administrasjon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SKOLERUTE 2020-2021  
Måned Aktivitet 

August Undervisningen starter i uke 35 

September Kafékonsert i uke 39, mandag 21.9. 
- Irina, Ljubo, Inge   

Oktober Høstferie i uke 41 (5.10.-9.10.) 
Kafékonsert i uke 43, tirsdag 20.10. 

- Rosamund, Ingrid-Marie, Inger J  

November Kafékonsert i uke 47, onsdag 18.11. 
- Endre, Thomas  

Desember  Julekonserter i hele uke 49 
Siste undervisningsuke er uke 50, til og med fredag 11.12. 

Januar Undervisningsoppstart i uke 1 
Kafékonsert i uke 4, torsdag 28.1.  

- Tormod, Roar / Audhild og Elisabeth  

Februar UKM Hadeland lørdag 6. februar i Hadeland kultursal 

Mars  Vinterferie i uke 9 (1.3.-5.3.) 
Kafékonsert i uke 11, mandag 15.3.  

- Rolf, Ljubo 

April Påskeferie i uke 13 (29.3.- 5.4.)  
UKM Fylkesmønstring 9.-11. april på Lillehammer 

Mai Kr. himmelfart torsdag 13.5., mandag 17.5. og 2. pinsedag 24.5. 
Kulturskolens store vårkonsert lørdag 8.5. 

Juni  Avslutningskonserter i hele uke 22  

Vi tar forbehold om endringer. 

15 undervisningsuker på høstsemesteret, 20 undervisningsuker på vårsemesteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi må belage oss på et spesielt skoleår der vi legger til rette for at kulturskolen skal være en 

trygg utdanningsinstitusjon for både elever, foreldre og personalet. Dette medfører en del 

konsekvenser i undervisningssammenheng og for konsertene vi har planlagt.  

Vi har utarbeidet smittevernregler som skal overholdes nøye, og vi ber derfor at alle setter seg 

godt inn i disse:  

SMITTEVERNREGLER FOR HADELAND KULTURSKOLE 
Oppdatert 5.8.2020 

Generelt 

- Elever og lærere skal ikke møte på kulturskolen dersom det er tegn til sykdom 

- Elever som er småsyke men ønsker undervisning kan ta kontakt med sin lærer og be om time 

over nettet 

- Lærere som er småsyke men i stand til å undervise tar kontakt med sine elever og avtaler 

nettundervisning 

- Det skal være smittevernutstyr på alle undervisningslokaler som kulturskolen bruker 

- Det skal konsekvent føres frammøtelister slik at eventuell smittesporing lett kan 

gjennomføres 

- Granvang har en del trange korridorer og vi praktiserer høyregåing når vi treffer på andre 

 
Undervisningen 

- Det er bare lærere og elever som får bruke undervisningslokalene. Elevene møter presis til 

timen, vasker hendene og møter opp i undervisningslokalet. Når timen er over vasker eller 

spriter eleven hendene og går ut av bygget. 

- Venterommet ved elevinngangen skal ikke brukes. Foreldre venter eventuelt i bilen.  

- Undervisningstimene blir noe kortere slik at lærer får tørket over flater og luftet før neste 

elev.  

- Det skal holdes minst 1 meter avstand mellom lærer og elev ved enkelttimer, og mellom 

elever i gruppeundervisning 

Unntak er dersom en lærer trenger å justere noe på instrumentet til eleven. Lærer vasker da 
hendene grundig før og etter å ha tatt på elevens instrument. 

- Instrumentene til kulturskolen skal ikke deles mellom flere elever. Det samme gjelder 

materiale til kunstelevene. 

- Elevene må rengjøre egne instrumenter selv etter timen 

- Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke eller sekk under timen. Unntak er dersom 

det benyttes i undervisningen.  

- Lærer vasker hendene grundig før noter kopieres og deles ut 

 
Forestillinger 

- I første omgang vil kulturskoleforestillinger kun være åpne for familiemedlemmer av 

deltagerne 

- Publikum plasseres i familiegrupper og med minimum 1 meter til andre grupper 

 
Hadeland kulturskole følger smittevernveilederen som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, samt 
generell veiledning fra FHI om hygiene, gruppestørrelser og avstand.  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS 
E-post:   kulturskolen@gran.kommune.no  

Telefon:  932 35 117 (rektor) 

Postadresse:   Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

Besøksadresse:  Granvang, Hovsvegen 6, 2750 Gran 

Internett:  www.hadelandkulturskole.no 


