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Visjon 
Aure kulturskole skal gjennom kunst og kulturfaglig opplæring     
være med på å utvikle gode samfunnsborgere. 
 
Formål 
Kulturskolen skal gi god og kunstfaglig opplæring tilpasset den enkeltes evner 
 og behov Alle elever skal ha mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i et  
godt læringsmiljø. Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter som samarbeider 
 med kommunale og frivillige institusjoner og kulturaktører. Opplæring skjer i 
 tråd med intensjonene i Rammeplan for kulturskolen; Mangfold og fordypning  
 

Opplæringa blir best ved 
-felles forståelse og forventninger til samarbeid mellom skole-elev-hjem 
-å sette klar mål som eleven kan strekke seg etter 
-gi vurdering som fremmer mestring og utvikling 
-skape felles forståelse for gode øvingsrutiner i alle fag 
-at kulturskolens digitale plattformer benyttes begge veier i opplæringa.  
 

 
Opplæringa blir organisert i tråd med det enkelte fag sin egenart i de ulike 
opplæringsprogrammene bredde, kjerne og fordypning.  
- gruppeundervisningen inndeles etter alder, nivå eller andre forhold  
-elever på individuell undervisning gis muligheten til samspill 
- mulighet for kortere kurs/workshop som breddetilbud for ulike aldre 
   
 

Framføring er en naturlig del av opplæringa: 
-alle får vise seg fram uansett nivå 
-elevene får utforske scenerom, framførings- og utstillingslokaler.  

Aure kulturskole skal være et sted; 
-med godt læringsmiljø 
-hvor du kan uttrykke deg personlig 
-med verdifull utviklende aktiviteter 
- for sosialisering og læring 
- for sanseutvikling 
-som gir opplæring med faglig kvalitet.  
-som fremmer respekt for alle kulturer 
 
 
Lærerne i Aure kulturskole 
-viser omsorg og respekt for alle elever 
-er tydelige pedagoger og gode forbilder 
-er kulturbærere gjennom inspirerende og  
  motiverende arbeid 
-er utviklingsorienterte og har god rolleforståelse 
-har god kunstfaglig kompetanse 

 

Nåværende fagtilbud  
Musikk 
Dans 
Visuell kunst 
 

Nye fagtilbud kan komme til. Dette avhenger 

av tilgang på lærerressurser, økonomi og 

søknader. Les mer om kulturskolens tilbud og 

våre  rutiner på www.aure.kommune.no   
 

http://www.aure.kommune.no/

