
 
 
Foreldremøte 3.9. kl 18-19 i kultursalen 

Innkalling sendt ut på epost via speedadmin. 

Sak 1: Kulturskolens tilbud 

1. Kulturskolens har ulike typer tilbud (fra nasjonal rammeplan): bredde-, kjerne og fordypning. 

Breddetilbud er et lavterskeltilbud for grupper. Det forventes forventes ikke stor egeninnsats 

mellom timene.  Dette vil for eksempel våre småbarnstilbudene. Kjernetilbud er 

kulturskolens mer «tradisjonelle tilbud», og skal være kjernen av kulturskolens virksomhet. 

Fordypning er tilbud for våre faglig dyktige elever som gjør en ekstra faglig innsats. Kompani, 

fordypningsplass på musikk og storband er eksempler på dette. For mer informasjon se 

nasjonal og lokal rammeplan. 

2.  Kulturskolen har tilbud innen: kunst, dans, teater og musikk, og samarbeider også med 

andre i kommunen om tilbud som for eksempel gratiskurset musikk fra livets begynnelse, 

musikk og dans for ungdom/voksen med bistandsbehov, drop-in hip hop på fritidsklubben, 

skoleprosjekter med alle kommunens 2.-4. klassinger med DKS og bruksgitarkurs for voksne. 

For mer informasjon se vår lokale 

3. Samarbeid med korps: Elever i skolekorps har rett på plass til rabattert pris (Aurskog, 

Bjørkelangen, Bråte, snart Løken?) Det er også mulig for korpsene å kjøpe dirigenttjeneste 

(på årsbasis) 

Sak 2: Speedadmin (kulturskolens administrasjonsverktøy) 

Innlogging via vår nettside eller https://noaurskog.speedadmin.dk/  med eget passord, Feide 

eller ID porten. Foreldre har tilgang til alle søsken på en innlogging 

Her kan dere: se timeplan for eleven, kontaktinfo lærer, betaling (også korps selv om korpset 

betaler), sendte meldinger fra kulturskole, endre kontaktinfo og melde elever inn/ut 

Frist for utmelding 1.12 for vårsemester, 1.6. for høstsemester 

Sak 3: Årsplan 

Oppdatert versjon ligger ute på våre nettsider under foreldreinfo. Alle elever får også tilsendt 

semesterplan som gjelder hver elev/gruppe. 

4. Årets Juleforestilling 7.12. kl 13 og 15 

Basert på Markel Meitemark, en barnebok av Rut Granli fra Aurskog og Ida Larmo fra 

Bjørkelangen. Billetter lagt ut for salg. 

Sak 4: Valg av SU  

(kunst og teater ikke representert) 

Aina Lilleberg: aharefallet@hotmail.com (musikk) 

Käthe Friesse: friess.kathe@gmail.com  (dans) 

Kjersti Olberg Skaret: kjersti.skaret@tertitten.com (dans) 

 

Sak 5: Spørsmål 

Kun individuelle spørsmål tatt opp.  

https://noaurskog.speedadmin.dk/

