
 Tilbodet 2019 – 2020 i kulturskulen  
Einetimer på musikkinstrument: her avtaler foreldre og lærar samans kva slags tidspunkt som passar 
best. Tida rett etter skulen er reservert for dei som må ta bussen.  
 
Dei som har plass frå før på einetime forsett i vanlig time, viss det ikkje gis beskjed om anna frå lærar. 
Passar ikkje tidspunktet går det ann å spørje lærar om å bytte. Dei som har einetimeundervisning kan 
få tilbod om å spille i band/korps/kor i tillegg, dette informerer lærar om og lærar avgjer når eleven 
er klar for samspel.  
 
Gruppeundervisning: Deles inn i aldersdelte grupper, det blir tatt omsyn til dei som skal rekke buss. 

Høydalsmo skule 
Kva Når Aldersgruppe 

Hollywood, hip-hop dans Onsdag 17:15 Frå 1. klasse 

Gitar Tysdag og Torsdag etter 14:00 Frå 3. klasse  

Høydalsmo og Lårdal 
skulemusikk 

Måndagar, ta kontakt med 
korpset/Ragnhild Stigen 

Frå 3. klasse  

Piano og song Kun ved minimum 3 søkere Frå 3. klasse  

Visuell Kunst Torsdagar 14:30-16:00 Frå 2. klasse  

 
 

 Dalen 
Kva  Når Aldersgruppe  

Hollywood, hip-hop dans Onsdagar, tre grupper 14-
14:45,  14:45-15:30,  15:30-
16:15 

Frå 1. klasse, deles i grupper 
etter alder  

Gitar  Elvarheim, måndag og tysdag  Frå 3. klasse  

Tokke skulemusikk Torsdag for hovedkorps, 
aspirant måndag, junior 
onsdag 

Frå 3. klasse til vaksne, plass til 
alle som ynskjer å spele!  

Song Tysdag, onsdag og torsdag  Frå 1. klasse  

Piano Tysdag, onsdag og torsdag Frå 3. klasse  

Tokke songlag  Onsdagar  Vaksne  

Einetime messinginstrument Måndag til fredag, etter 14:00 Frå 3. klasse til vaksne, dei må 
helst vere medlem av korpset  

Slagverk  Elvarheim, tysdag Frå 3. klasse 

Visuell kunst  Tysdagar frå 15-16:30 og 
16:30-18:00  

Frå 2. klasse 

 

 



Andre undervisningsstader 
Kva Når  Aldersgruppe  

Sylvsmedkurs  Måndagar og onsdagar hos 
Telemarkssylv  

Frå 6. klasse til vaksen, 
aldersdelt gruppe 

Gitar  Byrte, på måndagar etter 
14:00 

Frå 3. klasse  

 

Undervisning andre stander? 

det må vere eit minimum av 3 søkarar per. tilbod for å kunne starte opp eit tilbod eit anna 
stad i kommunen. Vi ynskjer også å ha undervisning i Lårdal og Åmdalsverk og håpar det blir 
nok elevar der til å lage eit tilbod! 


