
Både gamle og nye elever  
må sende inn søknad til Dyrøy Kulturskole. 

Alle som ønsker opplæring i kulturuttrykk, kan søke om plass 
i kulturskolen!  Elever i skolepliktig alder prioriteres. 

LEVER SØKNADEN INNEN: 
Fredag 14. juni 2019 til Dyrøy Kulturskole 

anna.starr@dyroy.kommune.no 



Undervisningstilbud 2019—2020: 

Piano/Keyboard Opptak av elever fra 6-års alder. 

Fløyte/Obo Opptak av elever fra 8-års alder.  

Blokkfløyte Opptak av elever fra 6-års alder. 

Fiolin Opptak av elever fra 8-års alder. 

Sang Stemmebruk. Fra klassisk til pop. Fra 10-års alder 

Gitar Akkord– og visespill. For elever fra 10-års alder 

Musikkbarnehagen 
(5. åringene) 

Det legges vekt på sang, rytme, lek, bevegelse og spill. 
Påmelding kan leveres via Dyrøy Barnehage 

Kulturhagen (1.- 2. klasse) 

Band-tilbud 
El-gitar, el-bass, slagverk Forbehold om søkere.

Kul Mat 
(Fra 5. klasse) 

Vi lager mat med lokale ressurser og råvarer.   

Visuell kunst 
(1.- 6. klasse) 

Såpestøping, lysstøping, 3D, bruk av leire og trolldeig, ma-
ling, tegning, søm og mote, redesign, snøskulpturer, origami 
m.m - Noe av undervisninga vil foregå i Synnøves atelier! 

Lærere:  

Anna Starr: Kulturskolerektor, obo, blokkfløyte, fiolin, piano 
(465 40367, 986 61509, anna.starr@dyroy.kommune.no) 
 

Trygve Skipenes Østrem:   Fløyte, keyboard, sang. 
(467 48278, 915 50715, trygve.ostrem@dyroy.kommune.no) 
 

Åshild Chruickshank:  Musikkbarnehagen, kulturhage 
(957 69444, ashildc@dyroy.kommune.no) 
 

Synnøve Nupen:  Visuell kunst 
(948 82144, synnoeve73@hotmail.com) 
 

Geir Ove Mortensen:  Band, el-gitar, el-bass og slagverk 
(904 71414, geirovegom@gmail.com) 
 

Turid Andreassen: Kul Mat 
(916 32743, turid@mohamn.no) 

Leie av instrumenter: - Materialkostnader 

Dyrøy kulturskole kan være behjelpelig med leie eller kjøp av instru-
menter. Ved leie påregnes en semesteravgift. Kulturskolen kan skaffe til 
veie brosjyrer og formidle gode tilbud ved kjøp av instrumenter. Ikke kjøp nytt 
instrument før du har snakket med læreren!  
 

På Kul Mat og i Visuell kunst får elevene en fordypning i matlaging og 
flere visuelle kunstarter. På lik linje med de andre tilbudene i kultur-
skolen, må det påregnes en egenandel fra elevene for utgifter til inn-
kjøp av matvarer og formingsutstyr.  

Hva koster det? (satser pr. 01.01.2019) 

Kommunestyret har vedtatt at kulturskoleavgiften inneværende kalenderår skal være:  
 

Kontingent: ***  pr. 6 mnd. kr. 1 564,- 1 elev 
      kr. 2 739,- 2 søsken 
      kr. 3 914,- 3 søsken 
      kr. 5 086,- 4 søsken 

                pr. 6 mnd. kr.    395,- pr. elev 
 

Event. andre kurs:                 Avhengig av ant. deltakere etc.  
 
Hjemlån av instrument:      kr.    400,-    pr. semester  (fløyte/obo/fiolin) 
Kul Mat/ - egenandel materiell:                          kr.    400,-    pr. semester   

- kr.    200,-         pr. semester 
  

*** NB!  Det betales ekstra for spillebøker etc. 

Undervisningen: 

Undervisningen ved Dyrøy Kulturskole foregår for det  
meste på Elvetun skole.  
 

Hovedsakelig gis undervisningen i SFO-tiden,  event. før/
etter skoletid for småtrinnet (1. - 4. kl.)  Fra 5. klasse tilbys 
undervisning i rullering (6 ukers rulleringsplan) - noe under-
visning må likevel gå på ettermiddagstid. Elevene har van-
ligvis én undervisningstime á ca 25 min. pr. uke.  Så langt 
mulig skjer undervisningen i grupper på 2-3 elever i 40 - 45 
minutters timer.  
 

Kulturskolen har samme skolerute som grunnskolen og  
undervisningen begynner en uke etter skolestart. Det er 38 
undervisningsuker per skoleår. Voksne kan også søke til-
bud ved kulturskolen, men barn/ungdom vil ha prioritet. 

Ikke bare Dyrøy Kulturskole 

 Dyrøy Kulturskole har eksistert siden 1981 (som Dyrøy Musikkskole) og er etter hvert godt innar-
beidet i nærmiljøet.  Kulturskolen hadde ikke eksistert i nåværende form uten nære sam-
arbeidspartnere som Ungdomsklubben, Elvetun skole og Brøstadbotn Barnegospel. 
Sistnevnte har vi hatt mange flotte konsertsamarbeid med - og det kommer helt sikkert 
flere. Personalet ved Elvetun har alltid strukket seg langt for å «gi plass» til oss på skolen!  Her 
deler vi kompetanse, kreativitet og undervisningsrom. 


