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Gjøvik kunst- og kulturskoles måldokument har to formål. Det ene peker utover; det skal fortelle hva 

kulturskolen arbeider med for alle som er interessert. Det andre peker innover og skal - gjennom 

visjon, mål, verdier og løfter - gjøre det enklere for oss å ta beslutninger i skolehverdagen. Det er 

viktig med åpenhet, at alle vet hva som skjer på kulturskolen. Dette dokumentet skal bidra til det. Det 

er ikke et dokument som skal presentere behov og løsninger på konkrete utfordringer ved skolen.  

Det har også vært viktig for oss å ta med visjoner, mål og verdier som er vedtatt av Gjøvik kommune. 

Vi er en viktig del av Gjøvik kommunes arbeid innenfor utdanning og kultur. Det er derfor viktig for 

oss at være en tydelig del av helheten.  

Måldokumentet er et resultat av diskusjoner i kollegiet ved kulturskolen. Vi vil årlig ta dokumentet 

opp til diskusjon. Og selv om vi ikke forandrer mye, er det viktig at vi tar opp og utvikler de 

prinsipielle sidene ved driften og utvider den som skal bli den lokale læreplanen for kulturskolen.  

Kulturskolen i Gjøvik 
Kulturskolen er en spesiell enhet, forankret i 

Opplæringslovens § 13-6, men ofte organisert – som 

i Gjøvik kommune - under kultur.  

Gjøvik kommunale musikkskole ble formelt 

grunnlagt i 1972, som en av de første kommunene i 

Norge. Men allerede i 1961 hadde Gjøvik kommune 

opprettet en Bydirigentstilling, med det formål å 

samordne og utvikle et aktivt musikkliv i kommunen.  

I 1998 ble ”Gjøvik kunstskole” innlemmet i 

virksomheten, dermed hadde skolen fått et 

undervisningstilbud i faget billedkunst. Hovedutvalg for kultur vedtok, i møte 21.08.01. å endre navn 

til dagens ”Gjøvik kunst- og kulturskole”. I 2001 ble Rockeverkstedet en del av kulturskolen og fra og 

med 1. mai 2015 fikk Gjøvik kunst- og kulturskole også ansvar for kommunens arbeid med 

tilrettelagte kulturtilbud.   

I dag fyller vi mange roller. Vi er en skole med i dag vel 500 elever fordelt på følgende tilbud: Musikk 

– med tilbud innen klassisk, rock, folkemusikk, kor og teori. Visuell kunst, der de fleste visuelle 

uttrykk og teknikker er representert og tilrettelagte tilbud innen musikk, kunstgrupper og 

dans/bevegelse. Fra og med høsten 2017 ble det vedtatt at kulturskolen skal styres etter 

Rammeplanen for kulturskolene. 

Vi er et kompetansesenter, nær 30 ansatte – i små og store stillinger - med bred bakgrunn som 

lærere, musikere, kunstnere og en rekke andre områder innen store deler av kunst- og kulturfeltet.  

Vi er arrangører, både mange større og mindre interne tilstelninger, men også eksterne konserter, 

konkurranser, festivaler og arrangementer – f.eks Sparre Olsen-konkurransen, Feite-tirsdag, Art+, 

den tradisjonsrike Luciakonserten, Den kulturelle skolesekken og spaserstokken, Gjøvik trio… 

Vi vil gjerne være en samarbeidspartner. Det vi gjør skal være nyttig for korpsene, Gjøvik 

symfoniorkester, for kulturlivet, for barnehager, skoler, andre kommunale tjenester.  

Opplæringslovens § 13-6 

«Alle kommuner skal aleine 

eller i samarbeid med andre 

kommunar ha eit musikk- og 

kulturskoletilbod til barn og 

unge, organisert i tilknytning 

til skoleverket og kulturlivet» 

elles 
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Visjon  
Gjøvik kunst og kulturskole har en enkel visjon. Den tar utgangspunkt i hovedsaken for skoler. Det er 

en plass vi skal lære noe, en forutsetning for læring er at man føler trygghet i læresituasjonen – at 

skolen er et godt sted å være for elever, lærere og alle som er i kontakt med skolen.  

 
GJØVIK KUNST- OG KULTURSKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE! 

 

 

 
Gjøvik kommunes visjon er også førende for GKKS`virksomhet: 
"Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling" 
 
Sammen med visjonen er det formulert noen overordnede planbegrep:  

 Gjøvik skal bli mer BY! 
Vi kan bidra ved å gjøre GKKS til en synlig 
skole som byen er stolt av.  

 Gjøvik skal knyttes nærmere Mjøsa! 
GKKS er vel ikke mest sentral her, men skal 
bidra der det er naturlig. 

 Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo 
og arbeide! 
Gjøvik kunst- og kulturskole skal være en 
viktig bidragsyter! 

 

 Gjøvik skal være kjent som en utdannings- 
og kunnskapsby! 
Kulturskolen skal fortsette å være kjent som 
en viktig kompetansebase for estetiske fag!  

 Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og 
jernbaneforbindelser! 
Ikke vårt arbeidsfelt, men veg og jernbane er 
også i kulturskolens interesse.  
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Hvilke verdier skal prege Gjøvik kunst- og Kulturskole? 

GKKS skal preges av verdiene: 

 Raushet og ansvarlighet 

 Trygghet og spenning 

 Kvalitet og lekenhet 
 
Det er verdipar som skal bidra til å balansere og utfylle hverandre, til å utfordre hverandre 
og gi hverandre dybde. Trygghet uten spenning blir kjedelig, spenning uten trygghet skaper 
usikkerhet og kan være farlig. Det er når man klarer å kombinere disse verdiene at vi får til 
en skole som er trygg på sin egen faglighet, gir vekst og søker nye impulser. 
 
 
 
GKKS er en del av Gjøvik kommune og skal representere verdiene som kommunen styres etter:  
Kompetanse - engasjement - respekt 
 
Verdiene skal vi synliggjøre og konkretisere gjennom Gjøvik kommunes handlingsregler: 

 Vi gjør som vi sier! 

 Vi følger med og tar initiativ! 

 Vi gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. 

 Vi søker, bruker og deler kunnskap! 
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Hovedmål for Gjøvik kunst- og kulturskole 
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker 

det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske 

uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle 

tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.  

Gjøvik kunst og kulturskole er en skole og et lokalt ressurssenter. Som kulturskole styrer vi etter 

Rammeplanen for kulturskolen. Gjøvik kunst- og kulturskole har som hovedmålsetting å gi et kunst- 

og kulturtilbud for hele befolkningen i kommunen. Kjernevirksomheten er opplæring, der elevene 

skal lære å uttrykke følelser og tanker gjennom ulike kunstfag. GKKS skal også utvikles rollen som 

ressurssenter for estetiske fag. Som lokalt ressurssenter skal Gjøvik kunst- og kulturskole ha en 

selvstendig rolle og samarbeide med grunnopplæringa og med kulturlivet i kommunen. 

Kulturskolen skal  
 gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk  

 gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag  

 styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse  

 styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og til å ta selvstendige valg  

 gi fordypningsmuligheter - som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 
innen kunst- og kulturfag  

 gi varige spor - gi grunnlag for livslang læring og varig aktivitet 
 

Som lokalt kultursenter skal kulturskolen 

 være en aktiv og synlig aktør i Gjøvik kommunes kulturliv 

 i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og 
unge 

 medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse  

 i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til 
hele lokalsamfunnet 

 

Gjøvik kommune har mål som omfatter sin svært omfattende virksomhet, som kulturskolen er en del av. Noen 
av målene, med spesiell relevans for kulturskolen, refereres under: 
 
Mål for Gjøvik kommune som oppvekstkommune 
Barn og unge skal trives og settes i stand til å møte 
utfordringer! 
Trekke inn kulturaktiviteter og gi kulturopplevelser 
allerede fra de første leveårene. 
 
Mål for utvikling av Gjøvik som regionsenter og by 
Gjøvik skal være et sterkt regionsenter med et 
levende og attraktivt bysentrum! 
Utvikle og profilere Gjøvik by som et kultursenter med 
regionale funksjoner og tilbud, med særlig vekt på 
videre utvikling av Gjøvik som musikkregion. 

Mål for utvikling av kultur og frivillighet i Gjøvik 
Gjøvik skal stimulere til engasjement og frivillighet i 
samfunnslivet! 
Legge til rette for og åpne for inkludering og 
deltakelse i aktiviteter og samfunnsliv. 
 
Mål for utvikling innenfor området 
internasjonalisering og inkludering 
Gjøvik skal være et inkluderende og flerkulturelt 
samfunn! 
 
Mål for utvikling innenfor området klima, energi og 
miljø 
Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune 
i Norge! 



 
7 

 

Løfter til våre viktigste målgrupper 
Gjøvik kunst- og kulturskole har mange målgrupper vi henvender oss til. Vi ønsker å strekke oss og 

har definert hva vi skal levere til våre viktigste målgrupper som er: elevene, foresatte, skolene i 

Gjøvik, kulturlivet, publikum og Gjøvik kommune. 

 

Elever 

Å være elev i kulturskolen skal være moro og utfordrende, og gi muligheter til å finne nye sider ved 

deg selv; men skal du klare det, krever det stor egeninnsats. Alle elever får medvirke til sin 

undervisning gjennom dialog om sin individuelle utviklingsplan, eller gruppeplanen for elever som 

følger gruppeundervisning. 

Foresatte 

Vi vil at du skal føle deg trygg når ditt barn er på kulturskolen. Vi skal gi deg den informasjonen som 

du trenger og være tilgjengelig for samtaler for deg og ditt barn. 

Skolene i Gjøvik 

Gjennom å samarbeide med GKKS får dere tilbud som er godt forberedt av entusiastiske fagpersoner 

som kjenner målgruppene. Sammen får vi til prosjektene elevene husker. 

Kulturlivet 

GKKS er en samarbeidspartner som har åpen og positiv holdning til å finne løsninger som er gode for 

alle parter.   

Publikum 

Arrangementer som kulturskolen har ansvar for er godt forberedt og du skal føle deg velkommen.  

Gjøvik kommune 

GKKS skal ha en drift som åpen og ansvarlig. På Gjøvik kunst- og kulturskole møtes kunst, kultur og 

skole - vi skal være en ressurs for Gjøvik kommune innen kunstpedagogikk, tilrettelagte tjenester og 

kulturutvikling. 
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Undervisningsmodell 
Skolen skal organisere sitt tilbud med et kjerneprogram, breddeprogram og tilbud om å følge et 

fordypningsprogram. Programmene skal ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i 

forhold til undervisningsmengde og krav til egeninnsats. 

 

Kjerneprogrammet 
Kjerneprogrammet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på langsiktighet, 

progresjon og systematisk trening. Undervisninga er tilpasset den enkelte elev og foregår både 

individuelt, i grupper og i ensembler. Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for 

større undervisningsmengde og systematisk egeninnsats. 

 Enkeltundervisning 

 Gruppeundervisning 

 Kor 

 Visuell kunst 

 Veslefrikk,JURK 

 Band 

 Deltakelse på huskonserter 

 Utstillinger  
 

 



 
9 

 

Undervisningen ved Gjøvik kunst- og kulturskole foregår etter ulike modeller, avhengig av fagområde 

og nivå. I hovedtrekk skal undervisningen gis etter følgende retningslinjer: 

 

 Instrumentalundervisningen skal i hovedsak foregå individuelt i timer av 30 minutters 
varighet.  

 Elevene skal gis tilbud om være med i samspillgrupper tilpasset deres nivå. En 
undervisningsøkt i et ensemble er på inntil 3 timer pr. uke, alt etter alder og nivå. Disse 
retningslinjene gjelder for alle instrumentalelevene, enten de er knyttet til folkemusikk, 
klassisk eller til skolens rockeverksted. 

 For at alle instrumentalelevene skal ha et så godt og utfordrende samspilltilbud som mulig, 
skal skolen ha et nært samarbeid med korpsene i kommunen og Gjøvik symfoniorkester. 

 Huskonserter skal arrangeres jevnlig, slik at elevene har en trygg arena å opptre på, en 
treningsarena for større satsninger - og et klart mål å arbeide mot. 

 Kunst- og kulturskolen arrangerer jevnlig ulike typer fellesprosjekter som et viktig ledd i 
undervisningen og i utviklingen av den enkelte elev. Slike opplegg kan bli lagt inn i stedet for 
den vanlige undervisningen. 

 Større konserter og forestillinger er også en naturlig del av undervisningen. På 
billedkunstavdelingen legges det parallelt opp til mindre og større utstillinger, både i og 
utenfor skolens lokaler. 

 Korundervisningen foregår i aldersinndelte grupper, aspirantkorene har 45 minutters 
undervisningsøkt, barnekoret en time og et kvarter og ungdomskoret to og en halv time.  

 Aspirantkorene fokusere på sang sammen med lek og bevegelse. Det er viktig at man tidlig 
også jobber med stemmepleie, tonedannelse og konsentrasjon. Det jobbes med puls/rytme, 
melodiske og rytmiske ostinat, solfege (lære intervaller og trinn gjennom håndtegn), 
kanonsang. Det meste av repertoaret en unison sang med fokus på å finne og bli kjent med 
egen stemme. Opptredener og konserter er en viktig del av opplæringen.  

 Barnekor viderefører det aspirantkorene arbeider med. Utfordringene på repertoar blir 
større. Fra kanon til quod libet og over og understemmer. Innføring av sanger med regi. 
Synger i «alle» stilarter- Mer fokus på stemmepleie og oppvarmingsøvelser. Fremdeles med 
lek i fokus. Konsentrasjon og presisjon blir mer vektlagt. Barnekoret er ennå ikke inndelt i 
stemmegrupper. Koret gjennomfører prosjekter alene og sammen me andre elever på 
kulturskolen. 

 Ungdomskoret er inndelt i SSAA, synger opp til 6-stemt. Repertoaret en utfordrende. Mer 
bevisst bruk av oppvarmingsøvelser med fokus på holdning, avspenning, bevegelse, 
konsentrasjon, pust og støtte, egalisering, artikulasjon, konsonantbehandling, intonasjon, 
øvelser med både lite og stort omfang. Stemmeøvelser ved hjelp av de eldre erfarne 
kormedlemmene og innspilte stemmer. Konserter opptredener og egne 
konsertproduksjoner. Synger alle stilarter.  

 Undervisningen i visuell kunst er aldersinndelt, der de yngste gruppene har en times økter, 
mens mellom og ungdomsgruppene har 1,5 timer. 

 Innholdet i visuell kunst er tegning –form – farge, akvarell, akrylmaling – diverse teknikker. 
Grafikk – høgtrykk – dyptrykk, eksperimentering med forskjellige trykkteknikker. Skulptur – 
bruksform. Undervisningen er tema- og prosjektbasert. F.eks. scenografi, konserter, 
utstilling, oppdrag til offentlige rom. Kunsthistorie knyttes til temaer/prosjekter. 

 

  



 
10 

 

Breddeprogrammet 

Breddeprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og ensembleundervisning. 

Programmet har åpent opptak for alle elever som ønsker det. 

 Det tilrettelagte tilbudet 

 Musikalsk barnehage 

 Åpne temakurs  

 Helgeseminarer 

 Arrangementer -f.eks Feitetirsdag 

 Rekrutteringtiltak 

 Musikkteori 
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Fordypningsprogrammet 

Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med 

faget og som vil noe mer. Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats. Undervisningstilbudet skal 

være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. 

Fordypningsprogrammet har opptaksprøver og/eller uttak etter spesielle kriterier. 

 Tilbud om å spille med GSO 

 Samspillsprosjekter 

 Samspill med trio, evt sinfonietta 

 Masterclasses 

 Utvidede timer 

 Ekstra opptredener 

 Utstillinger – utsmykning 
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Lokalt ressurssenter 
 

I tillegg til undervisningen som er skissert over fyller også Gjøvik kunst- og kulturskole en rolle som lokalt 

ressurssenter, primært i samarbeid med andre.  

 

 DKS – Den kulturelle skolesekken 

 DKSS – Den kulturelle spaserstokken 

 Sparre Olsen – konkurransen  

 Sinfonietta 

 GSO 

 Korpsene 

 Fritidskulturlivet 

 Trioen 

 

 

 

 


