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Velkommen til kulturskolen 
 

Bodø kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2020/2021.  
 

I dette heftet finner du informasjon om kulturskolen og det å være elev her. Du kan 
lese om undervisningstid, skolerute, fagplaner, konsertvirksomhet og mye annet. Hvis 
det er ting du ikke finner svar på i heftet, - spør lærer, ring kontoret eller se våre 
nettsider: bodo.kommune.no/bodo-kulturskole 
Du finner også kulturskolen på facebook og på instagram:  
www.facebook.com/bodokulturskole  -  www.instagram.com/bodokulturskole 
 
Kulturskolens nettportal: speedadmin.dk  - her finner du timeplan, logg og mye mer. 
 
Uansett hvilket fag du går på, og uansett hvilke ambisjoner du har, håper vi at du får 
et lærerikt år preget av spille-/skaperglede. Vi håper du vil trives som elev, og under 
mottoet “opplevelse og mestring, - for alle!” ønsker vi lykke til i kulturskolen.  
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Kulturskolens serviceerklæring 
 
Visjon 

• Opplevelse og mestring, - for alle!  
 

Mål 
Bodø kulturskole skal bidra til et rikt og variert kulturliv i Bodø ved å:  

• Være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs 
befolkning. 

• Samarbeide med skoler og kulturliv i kommunen. 
• Stimulere og utvikle elevenes skapende evner gjennom opplevelse og utøving.  

 
Hva brukerne av kulturskolen kan forvente:  

• Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere.  
• Undervisning som er tilpasset hver enkelt elev, - alle skal oppleve 

mestringsglede.  
• God informasjon om undervisningsopplegg. Beskjed i god tid ved endringer.  
• Jevnlig foreldrekontakt med tilbakemeldinger om elevens utvikling.  
• Kontinuitet og progresjon i undervisningen. Deltakelse i prosjekter og tilbud 

om å opptre på konserter, utstillinger og forestillinger.  
• Jevnlige brukerundersøkelser.  

 
Vi forventer til gjengjeld at brukerne: 

• Møter presis og er forberedt til timene.  
• Har med noter, instrument og annet nødvendig utstyr.  
• Gir beskjed ved sykdom eller hvis de av andre årsaker ikke kan møte til time.  
• Deltar aktivt i undervisningen og i prosjekter som inngår i undervisningen.  
• Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt.  
• Gir tilbakemelding på brukerundersøkelser og ellers hvis nødvendig.  
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Informasjon 
 
Korona 
Etter nedstengning og overgang til 
fjernundervisning pga korona-
situasjonen mars 2020, startet 

kulturskolen opp fysisk 
undervisning igjen i juni. 
Ut fra nasjonale råd og 
retningslinjer pr august 
fortsetter vi med fysisk 

undervisning høsten 2020. 
Undervisningen vil til enhver tid ta 
hensyn til gjeldende smittevernråd; pr. 
6/8-20 er situasjonen på «gult nivå», 
og kulturskolen kan drives tilnærmet 
normalt forutsatt god håndhygiene, 
god avstand og at syke holder seg 
hjemme overholdes.  
Mer utførlig informasjon om våre 
koronatiltak i undervisningen finnes på 
våre nettsider. 
 
50-års jubileum 
19. oktober 1970 ble første 
undervisningstime holdt i «Bodø 
kommunale musikkskole». Femti år 
senere er fagtilbudet og bredden økt 
betydelig, navnet endret til kulturskole, 
og en sprek jubilant vil feire 50-
årsdagen 1/10-2020. Pga. korona vil 
det ikke bli stor forestilling i Stormen, 
men markeringen vil skje i form av 
aktivitet og konserter på en rekke små 
stasjoner, kombinert med digitale 
visninger og tilbud.   
 
Undervisning, organisering 
Undervisningen gis individuelt, i 
gruppe, eller vekslende. Tidsressurs for 
elever på musikk er minimum 25 
minutter pr uke (minst 30 min. ved 
gruppe-undervisning). Andre 
fag/gruppetilbud har lengre 

leksjonstid, eksempelvis har drama 90 
minutter. Undervisningen organiseres 
etter fast ukentlig timeplan. I 
forbindelse med prosjekter, samspill 
o.l. kan timeplanen bli lagt om, og 
elevene må da være forberedt på å 
kunne møte til annen tid og på annet 
sted enn til vanlig. Noen lærere 
kombinerer deltidsstilling i 
kulturskolen med utøvende 
virksomhet, noe som gjør at de enkelte 
uker må omorganisere timeplanen sin.  
 

 
 
Skolerute 
Kulturskolen har 38 ukers skoleår, og 
følger i hovedsak grunnskolens 
skolerute. Detaljert skolerute finnes på 
side 10-11.  
 
Samspill  
Samspill er et satsningsområde i 
kulturskolen, og alle elever får tilbud 
om minimum 6 samspill i løpet av 
skoleåret. Samspill kan skje i den 
ordinære undervisningstida, eller 
organiseres som prosjekt, og da bli lagt 
til annen dag, tid og sted enn den 
undervisningstiden de har til vanlig. 
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Speedadmin  
Alle elever har sin egen «profil» i 
Speedadmin. Her ser du timeplan, logg 
fra undervisningen, aktivitets- og 
konsertkalender, oversikt over dine fag 
og lærere, kontaktopplysninger, 
betaling, re-registrering for nytt skoleår 
og du kan søke nye fag. 
 
Semesterfakturering 
Nytt fra høsten 2020 er at 
semesterfaktureringen skjer i 
oppstartsuka i august, med forfall i 
september. Vårfaktureringen er også 
endret, det vil faktureres i desember 
med forfall i januar.  
 
Som ny elev har du muligheten til å 
delta på 2 undervisningstimer før du 
må betale.  
 
 
E-post og SMS 
Kulturskolen bruker e-post som primær 
kommunikasjonskanal til beskjeder og 
informasjon mellom skole og hjem. 
SMS brukes til «kort-varsel-beskjeder», 
f. eks. avlysning ved plutselig sykdom i 
tilfeller der vi ikke klarer å skaffe vikar, 
og til viktige påminnelser. Vi ber om at 
elev/foresatt sørger for å holde e-
postadresser og mobilnumre oppdatert 
i elevportalen på speedadmin.dk.    
 
Hvis eleven blir syk og ikke kan møte, 
må skolen varsles så snart som mulig.  
Tlf. 75 55 66 50.  Ekspedisjonstid er kl. 
08.00-11.30 og 12.00-15.30. Etter kl. 
1530 må du gi beskjed til læreren din 
ved e-post eller sms. 
 

 
 
Kontaktmøter og evaluering 
Det inviteres årlig til møter mellom 
lærer, elev og foresatte (foresatte for 
elever under 16 år). Her tas opp 
forventninger, mål, årsplan osv. For 
gruppetilbud kan slike møter holdes 
som gruppemøte. Foreldre er 
velkomne til å stikke innom  
undervisningen når det måtte passe. 
Spørsmål og tilbakemeldinger tas i mot 
med takk, - ikke nøl med å spørre 
læreren hvis dere lurer på noe. 
Det gjennomføres evaluering i løpet av 
vårsemesteret (april). 
 
Utadrettet virksomhet/konserter 
I løpet av skoleåret arrangerer vi en 
rekke elevkonserter, forestillinger og 
utstillinger. Dette kan være 
korte interne arrangement, som 
konserter hvor elevene spiller for 
hverandre), eller større forestillinger og 
arrangement med flere tilhørere.  
 
Sanggruppa Kor Gøy - Er et tilbud for 
byens pensjonister: allsang på 
Tusenhjemmet. Det er et ukentlig 
tilbud hvor det synges kjente og kjære 
sanger sammen. Onsdager fra kl 1100-
1230 i Lofoten kultursal, 
Tusenhjemmet. 
 
Kulturnatta 
Fredag 16. oktober arrangeres 
kulturnatta i Bodø for femte gang. 
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Også her er kulturskolen med, og vi har 
plass til mange deltakere, innen alle fag 
og uttrykk.   
 
Julematiné 
Under årets julematiné vil vi måtte ta 
hensyn til koronasituasjonen. Mest 
sannsynlig blir arrangementet 
nedskalert til små julescener/stasjoner 
rundt i Stormen. Julestemning 
garanteres! 
 
  
UKM (Ung Kultur Møtes) 
Vi oppfordrer våre elever til å melde seg 
på UKM, som har en rekke kategorier man 
kan delta i, og er en visningsarena for 
kultur, det du er opptatt av og driver på 
med.  
 
Frukt Bodø 
Vi oppfordrer også våre elever til å bli med 
på Frukt, et tilbud gjerne i høst- og 
vinterferien, med kurs, konserter og 
workshops for ungdom som driver med 
musikk, teater, film, re-design m.m.  
 
Bodø kulturskolefestival 
Denne arrangeres 7.-11. juni 2021. Da 
avholdes det en rekke arrangement, - 
teater, kunstutstilling og elev-
konserter. Alle som har lyst får spille på 
konsert i kulturskolens uke, og alle 
elever i kulturskolen involveres i 
festivalen.  
Elever som ikke ønsker å delta aktivt, 
blir invitert til å overvære et av 
arrangementene, eller være med på 
annen aktivitet. 
 

 
 
Utstillinger 
Elevgruppene på visuelle kunstfag har 
egne utstillinger, og bidrar med 
dekorasjoner til forestillinger i 
kulturskolen. De lager også  
plakater til ulike kulturskole-
arrangement.  
 

 
 
Dramaforestillinger 
Dramaelevene får mulighet til å stå på 
scenen flere ganger i løpet av 
skoleåret. Noen av dramagruppene 
deltar på julematineen, mens andre 
gjerne lager egne små forestillinger 
eller driver oppsøkende teater der du 
minst venter det...  
 
 
DKS-produksjoner 
Den kulturelle skolesekken er i Bodø 
organisert som en del av kulturskolen.  
Lærere fra kulturskolen gjør flere DKS-
produksjoner dette skoleåret.   
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Brukerråd 
Kulturskolen har brukerråd som består av representanter for elever, foreldre, lag og 
foreninger og ansatte. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for rektor/kulturskolens 
ledelse.  
Rådet skal: 

• Behandle og gi råd i saker som vedrører kvalitet og innhold i kulturskoletilbudet. 
Brukerrådets innspill og råd tillegges stor vekt. 

• Bidra til en god dialog og et godt samarbeid mellom brukere, skole, kommune og 
samfunn. 

• Sikre brukerne innflytelse og medvirkning slik at ønsker og behov knyttet til kvalitet 
og innhold i tilbudet blir ivaretatt på en god måte. 

 
Har du innspill til brukerrådet? Send en e-post til kulturskolen@bodo.kommune.no, og sett 
«Til brukerrådet» i meldingsfeltet. 
 
Elevundersøkelse 
Kulturskolen sender årlig ut nettbasert brukerundersøkelse til alle elevene. Den sendes ut i 
februar/mars, og svarene er til stor hjelp for oss i arbeidet med å videreutvikle oss og bli en 
bedre skole.  
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Kulturskolens personale 2020/2021 
 
Andreassen, Thomas (Gylne Øyeblikk, piano) - Thomas.Andreassen@bodo.kommune.no 
Bakken, Henriette Nilssen (drama, musikklubb, musikkundervisning, DKS-prosjekt) –  
     Henriette.Nilssen.Bakken@bodo.kommune.no 
Bergrabb, Bård (rektor) - baard.bergrabb@bodo.kommune.no 
Christensen, Anders (trompet/messing, korps) – Anders.Christensen@bodo.kommune.no 
Cirkovic, Damnjan (piano) - Damnjan.Cirkovic@bodo.kommune.no 
Dalen, Yngve (slagverk) - yngve.dalen@bodo.kommune.no 
Eriksen, Gard Figenschou (DKS-koordinator, vikariat) - Gard.Figenschou.Eriksen@bodo.kommune.no 
Felberg, Øystein (trompet) - oystein.felberg@bodo.kommune.no 
Gundersen, Hege (DKS-prosjekt) – Hege.Gundersen@bodo.kommune.no 
Granlund, Ole Morten (klarinett, saksofon, korps) – Ole.Morten.Granlund@bodo.kommune.no 
Gryt, Hildur Eli (kirkeorgel, piano) - Hildur.Eli.Gryt@bodo.kommune.no 
Hunstad, Morten (inspektør, gitar) - morten.hunstad@bodo.kommune.no 
Høgset, Even (gitar, piano, korps) - Even.Hogseth@bodo.kommune.no 
Ingebrigtsen, Jørn (grovmessing/blås, korps) - Jorn.A.H.Ingebrigtsen@bodo.kommune.no 
Iversen, Jimmy (gitar) - Frank.Jimmy.Iversen@bodo.kommune.no 
Jakobsen, Charlotte E. (DKS-koordinator) –  Charlotte.Espejord.Jakobsen@bodo.kommune.no  
Jenssen, Ellen M. (fløyte) - ellen.jenssen@bodo.kommune.no 
Johnsen, Arne (dirigent, fiolin) – Arne.Johnsen@bodo.kommune.no 
Jørgensen, Julian Øines (piano) - julian.oines.jorgensen@bodo.kommune.no 
Jørgensen, Siri (inspektør, piano) - siri.joergensen@bodo.kommune.no 
Kanck, Lilli (visuelle kunstfag) - lilli.johanne.kanck@bodo.kommune.no 
Løksti, Randi (visuelle kunstfag, DKS-prosjekt) – Randi.Loksti@bodo.kommune.no    
Lossius, Janne Vik (DKS-prosjekt) – janne.vik.lossius@uin.no 
Lund, Sonja Iren (treblås) - Sonja.Iren.Lund@bodo.kommune.no 
Nohr, Rita (sang, kor, Gylne Øyeblikk, Kor Gøy) - rita.nohr@bodo.kommune.no 
Nygaard, Olav (el-bass) – Olav.Nygaard@bodo.kommune.no 
Olsen, Sarah Halliwell (fiolin) - Sarah.Halliwell.Olsen@bodo.kommune.no 
Ottenbreit, Henry von (keyboard/piano) - henry.von.ottenbreit@bodo.kommune.no 
Ritskova, Natalia (cello, orkester) – natalia.ritskova@bodo.kommune.no  
Schjem, Maria (sekretær) – Maria.Schjem@bodo.kommune.no 
Stepanov, Andrej (trekkspill, piano, keyboard) – Andrej.Stepanov@bodo.kommune.no 
Stokland, Ingrid (fiolin, orkester) - ingrid.stokland@bodo.kommune.no 
Sæther, Ottar (gitar) – Ottar. Saether@bodo.kommune.no 
Sørvig, Magnus Sivertsen (drama) - Magnus.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no 
Torsteinsen, Karin (sang, kor, DKS-prosjekt) - karin.torsteinsen@bodo.kommune.no 
Tòth, Zsuzsanna (fiolin, orkester) - zsuzsanna.toth@bodo.kommune.no 
Tromsdal, Ole Jacob (piano) – Ole.Jacob.Tromsdal@bodo.kommune.no 
Weernekers, Klaas (fiolin, bratsj, orkester) - klaas.weernekers@bodo.kommune.no 
Wozniacka, Urszula (piano) - urszula.jolanta.wozniacka@bodo.kommune.no 
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Lykke til som elev hos oss! 
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Telefon    E-post     Rektor   
75 55 66 50   kulturskolen@bodo.kommune.no  Bård Ove Bergrabb – 900 700 48 
  
Ekspedisjonstid    Besøksadresse    Postadresse    
Mandag – fredag   Speiderveien 4    Postboks 319 
kl. 0800-1130 og 1200-1530 8008 Bodø    8001 Bodø 
   
Hjemmeside     Elevportal / påmelding  
bodo.kommune.no/bodo-kulturskole  www.speedadmin.dk 
    
Facebook     Instagram      
www.facebook.com/bodokulturskole  www.instagram.com/bodokulturskole 
 
 

 
 

 

 
 


