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1 Kulturskolens mandat  
Vestvågøy kulturskole skal være et lokalt ressurssenter og en samarbeidspartner i grunnopplæringen og 
i kulturlivet i Vestvågøy.  Dette ved å ha et mangfoldig og bredt sammensatt tilbud, både når det gjelder 
undervisning, formidling og skapende virksomhet. Vår målsetting er at kulturskolen skal gi gode 
vekstvilkår for læring og utøving og  være en samarbeidsarena og møteplass mellom kunst og kultur, 
amatør og profesjonell og mellom barn og voksne. 
 
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens § 13-6: «Alle kommunar skal aleine 
eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i 
tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» 
 
I sitt møte 20. mars 2018 sluttet Vestvågøy kommunestyre seg til rammeplanen «Mangfold og 
fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016) som generell og grunnleggende plan for Vestvågøy 
kulturskole.  

2 Kulturskolens visjon og mål 
Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». Denne passer også godt i Vestvågøy-sammenheng, 
så vi spesifiserer den bare. Vestvågøy kulturskoles visjon er «Kulturskolen for alle». 
 
Med denne visjonen som rettesnor skal Vestvågøy kulturskole være et kraftsenter for nyskapning, 
nytenkning, kunstnerisk utfoldelse og dannelse av mennesker i alle aldre, kjønn eller opprinnelse. Målet 
er å gi barn, unge og voksne anledning til å utvikle sine kunstneriske evner og tilegne seg kunnskap i et 
utviklende, kreativt og utfordrende kulturfellesskap. Vestvågøy kulturskole skal derfor ha: 
 

- Høy kvalitet i undervisningen 
- Rom for kreativitet, skaperglede og fritenkning  
- Et tilpasset og fleksibelt totaltilbud som også tar vare på talentene 
- Et variert og allsidig tilbud som omfatter mange kunstarter 
- Desentralisert undervisning utenom hovedbasen på Meieriet kultursenter 
- Synliggjøring av tilbudet og aktivitetene 

3 Kulturskolens elever 
Kulturskolen har elever helt fra de første leveår til godt voksen alder. Vi har babysang- grupper og tilbud 
til førskolebarn, men vi har også tilbud til voksne i dans, musikk, keramikk og tegning/maling. De yngste 
elevene er under ett år og de eldste over 80. Ved manglende elevplasser prioriteres barn og unge. 
 
Kulturskolen hadde pr. oktober i fjor 310 elever fordelt på 400 elevplasser, og det er i tillegg en 
venteliste på ca. 50. Fordelt på fagseksjonene har kulturskolen 300 elevplasser på musikk (instrumental- 
og sangundervisning), 47 elevplasser på visuelle kunstfag (tegning, maling og keramikk), 19 elever på 
teater (drama) og 26 elever på dans (klassisk ballett, jazz og hiphop). Noen elever går på mer enn ett fag. 
De fleste elevene er i grunnskolealder. 

4 Kulturskolens lærere  
Vår lærerstab er mangfoldig og gjenspeiler den internasjonale posisjonen Lofoten har som sterk kulturell 
region – ikke bare som turistdestinasjon. Staben er sammensatt av unge og erfarne lærere med høy 
kunstnerisk og pedagogisk utdanning og mange års erfaring. Lærerne er aktive i lokalmiljøet som 
kunstnere, musikere, dirigenter og er involvert i ulike lag og foreninger. Mer informasjon om lærerne 
finner du på hjemmesidene www.vestvagoy-kulturskole.no/ og https://meierietkultursenter.no/ 

http://www.vestvagoy-kulturskole.no/
https://meierietkultursenter.no/


5 Kulturskolens læringsmiljø/fagområder 
Vi tilbyr undervisning innen fagområdene dans, musikk, teater og visuell kunst. Undervisningen foregår 
individuelt eller i grupper. Vi setter opp fellesprosjekter et par ganger i året der elevene får anledning til 
å jobbe på tvers av fagene. Samtidig møter de større faglige utfordringer som til slutt gir følelse av 
mestring, sosialt fellesskap og tilhørighet. 
 
Vestvågøy kulturskole streber etter å legge til rette for et godt læringsmiljø som skal være: 

- Kvalitetssikret og utfordrende 
- Inspirerende og mestringsgivende  
- Variert og engasjerende 
- Sosialt og trygt  
- Inkluderende og mangfoldig 
- Morsomt og lystbetont 
- Lokalt preget og internasjonalt  
- Moderne og tidstilpasset 

6 Kulturskolens undervisningstilbud 
Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og 
målsetting; Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Programmene skal 
ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til 
egeninnsats.  
 
Oppdaterte priser for de ulike undervisningstilbud, samt påmeldingskjema finnes her 
Fagplaner for hvert fag/hver fag-gruppe finnes her 

6.1 Breddeprogrammet 
Hovedintensjonen med breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på et bredt samarbeid 
med ulike aktører i lokalsamfunnet, i tråd med kulturskolens rolle som lokalt ressursenter. Det kan være 
prosjektrettet, tverrfaglig eller kursbasert. Undervisningen bidrar til å utvikle kreative evner, faglig 
kompetanse og samarbeidsevne. Vestvågøy kulturskoles breddeprogram er: 

Babysang  
Barneballett 
Barnekor 
Kor i skolen på Fygle skole 
Korps i skolen (KiS) – samarbeidsopplegg mellom kulturskolen og  Ballstad, Bøstad, Leknes og 
Svarholt skoler – og med de stedlige skolekorpsene 
Kulturskoletime på Ballstad skole 
Aspirantopplæring for korps 
Musikkbarnehage – i samarbeid med barnehager 

6.2 Kjerneprogrammet 
Kjerneprogrammet er kulturskolens hovedvirksomhet og dreier seg hovedsakelig om tradisjonell 
individuell undervisning og undervisning i grupper. Innholdet i undervisningen skal bidra til å utvikle 
kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. Undervisningen gis 
som begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende. Vestvågøy kulturskoles 
kjerneprogram er, gruppert etter de fire fagområder: 
 
Dans: 

Barneballett:   To grupper fordelt etter alder 
Klassisk ballett:  Pre-tåspiss klasse 
Hiphop/ Streetjazz:  Hiphop ungdom 
Jazzdans:   To grupper for hhv. barn og voksne  

http://www.vestvagoy-kulturskole.no/?page_id=142
http://www.vestvagoy-kulturskole.no/?page_id=226


Musikk: 
Blås:  Klarinett, saksofon, kornett, trompet, horn, baryton, trombone, tuba 
Stryk:    Fiolin, bratsj, cello, kontrabass 
Tangent:   Piano, keyboard 
Gitar/bass:   Klassisk/akustisk gitar, el-gitar, bassgitar 
Trekkspill:   Akkordion, klassisk og folkemusikk 
Sang:    Individuelt, grupper 
Slagverk:   Trommmesett, pauker, melodisk perkusjon  
Band/orkester:  «Rett i band» (nybegynnertilbud), ungdomsband (fire grupper etter 

alder og nivå), band for elever med spesielle behov (tre grupper), 
strykeorkester, elev- og lærerorkester 

Kor:    Barnekor og ungdomskor 
Musikkteknologi:  Opptak musikk, teknisk gruppe, komponering og noteprogram  
Musikkteori:  Notekurs for nybegynnere og viderekommende, besifring og 

improvisasjon 
Dirigenttjeneste: For kor og korps 

 
Teater: 
 Barn:   Barnegruppe 
 Ungdom:  Ungdomsgruppe  

Forestillinger: Teateroppsetting og fellesprosjekter 
 
Visuell kunst: 
 Keramikk barn:   Barnegruppe 

Keramikk, ungdom:  Ungdomsgruppe 
Keramikk, voksne:  To grupper for ungdom og voksne  
Tegning, maling og poesi: Fire grupper fordelt etter alder og nivå  
Malekurs:   Voksengruppe 

6.3 Fordypningsprogrammet 
Fordypingsprogrammet er for elever som har spesielle forutsetninger, interesser og ambisjoner i sine 
fag. Her vektlegges utvikling av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse, 
selvstendighet og samarbeidsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår 
både individuelt, i grupper og i ensembler. Det stilles høye krav til målrettet egeninnsats. 
 
Programmet er under utarbeidelse, og pr i dag finnes tilbud for musikkelever i form av dobbelt-timer og 
fordypende valgfag i samarbeid med videregående skole. Ta kontakt med kulturskolens adminstrasjon 
for mer informasjon. 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon: 
Vestvågøy kulturskole 

Besøksadresse: Meieriet kultursenter, Storgata 27, 8370 Leknes 
Telefon: 760 56 962 

Hjemmeside: www.vestvagoy-kulturskole.no 
E-post:  kulturskolen@vestvagoy-kommune.no 
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