
Tokke kulturskule  

Tilbodet 2020-2021 
Søknadsfrist 01.06.2020 (inn/utmelding)  

Nytt fag:  

Kulturskulen vil til hausten starte opp med undervisning i faget me har vald å 

kalle Digitale uttrykk. dette er ein vri på faget visuell kunst kor ein arbeidar i 

digitalt med kunst og kultur. Her vil ein blant anna lære å teikne og måle med 

digitale verktøy, stop motion animasjon og fotoredigering. Har du spørsmål 

omkring faget kontakt kulturskulerektor Jan Olav Hemsing (kontaktinfo på 

kommunens heimesider).  

Obs! oppstart av faget er avhengig av nok søkarar.  

 

Einetimar på musikkinstrument: her avtaler foreldre og lærar saman 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:  

Delast 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  frå 3.klasse  

Høydalsmo og Lårdal 
skulemusikk 

Måndagar, aspirant og 
hovudkorps. Einetimar er og 
mogleg. ta kontakt med 
korpset/Ragnhild Stigen 

Frå 3. klasse  

Piano og Song  Kun ved minst 3 søkarar  Frå 3.klasse  
Visuell kunst  Torsdagar 14:30-16:00 Frå 2.klasse  

Digitale Uttrykk  Torsdagar 16:15-17:45  Frå 5. klasse  

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=3824&languageCode=nn
mailto:jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no


 

Dalen 

Kva  Når  Aldersgruppe  

Hollywood, hip-hop 
dans 

Onsdagar, tre grupper 14:00-
14:45, 14:45-15:30, 15:30-
16:15 

Frå 1.klasse, 
delast etter alder 

Gitar  Elvarheim, Måndag og tysdag  Frå 3.klasse  

Tokke skulemusikk  Aspirant tysdag, Junior onsdag, 
Hovudkorps torsdag 

Frå 3.klasse til 
vaksne 

Einetime 
messinginstrument 

Måndag til fredag  Frå 3. klasse 

Song  Tysdag, onsdag og torsdag  Frå 1. klasse  
Piano Tysdag, onsdag og torsdag  Frå 3. klasse  

Visuell kunst  Tysdag frå 15:00-16:30  Frå 2.klasse  

Digitale uttrykk  Måndag 14:00-15:30 Onsdag 
14:00-15:30  

Frå 5.klasse  

Slagverk  Dag er ikkje bestemt endå  Frå 3.klasse  
  

Andre undervisningsstader  

Kva Når  Aldersgruppe   

Sylvsmedkurs Måndagar og onsdagar 
hos Telemarkssylv  

Frå 6.klasse til vaksen, 
aldersdelt gruppe  

Gitar Byrte  Måndagar etter 14:00 
Minst 3 elevar 

Frå 3.klasse  

 

Søknadsskjema 
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