Informasjon og orientering til foresatte
Kulturskolen, Tromso komune

Er det noe foreldre må kunne for at barnet skal være elev ved Kulturskolen?
Du behøver ikke å kunne noter, spille et instrument, tegne eller danse for å være foresatt
ved kulturskolen. Den beste hjelp du kan gi ditt barn er å vise aktiv interesse for faget
barnet går på, og skape goder rammer rundt hjemmearbeidet slik at øving og annen
forberedelse blir en naturlig del av hverdagen. Inspirer barnet ditt til å delta på samspill
arenaer som i prosjektukenes mange samspillmuligheter. Kulturskolens har faste orkester
på ulike nivå og vi tilbyr også musikal, korps, kor, band og storband for at ditt barn skal
kunne utvikle sider av seg selv og sin musikk som ikke utvikles i enkeltundervisning.
Kulturskolens store oppsetninger som dansekarusell og andre danseforestillinger gir også
disse utviklingsmulighetene til ditt barn. Samspill og samhandling utvikler ditt barns
empati, samarbeidsevne, sosiale kompetanse og gir ikke minst gode sosiale opplevelser

Hva forventer vi på Kulturskolen av deg som foresatt?
Først og fremst at du holder deg oppdatert om Kulturskolens aktiviteter ved å aktivt
bruke våre informasjonsmedier speedadmin.dk og på vår hjemmeside:
kulturskolentromso.no
At du holder oss oppdatert om telefonnummer som du ønsker skal brukes til sms
meldinger fra oss
At du gir beskjed når du bytter e-post, telefonnummer, adresse og lignende
At du hjelper til med at ditt barn kommer presis til undervisningen og gir beskjed ved
sykdom og fravær ellers
At du viser spesiell oppmerksomhet ved prosjektuker og store forestillinger slik
at ditt barn får størst mulig utbytte av tilbudet vi gir
At du viser interesse for de aktivitetene ditt barn er med på og kommer på konserter
og forestillinger de produserer
At du setter deg inn i retningslinjene og gjeldene regler som du finner på skolens
hjemmeside og de beskjedene og råd som ditt barns lærer gir
At du hjelper ditt barn til få best mulig utbytte av undervisningen ved å legge til rette
for øving hjemme til faste tider og at alt utstyr som barnet trenger er i orden
At ditt barn har korrekt danseutstyr og klær som er tilpasset undervisningen
Kulturskolen, Tromso kommune
Krognessveien 33
9006 Tromsø
Telefon: 77 69 33 00
Hjemmeside: kulturskolentromso.no
L

E-post: kulturskolen@tromso.kommune.no

Alle skal lykkes!

Noen gode råd om øving:
Det kan være mange grunner til at er barn begynner i kulturskolen. Både barn og foresatte
kan ha en litt diffus forestilling om hva som skal til for at det skal bli morsomt, lærerikt og
utviklende. Kulturskolen i Tromsø har jo stikkordene opplæring, utfoldelse og opplevelse
som grunnlag for sitt tilbud til våre elever.
Ved å følge noen enkle råd kan de foresatte hjelpe til slik at det blir en god ramme rundt
hjemmeøvingen. Bare det å finne faste øvetider, komme med tilbakemeldinger til kulturskolen og lærer om forbedrings muligheter gir godt utviklingspotensiale for ditt barn i det
kontinuerlige arbeidet med å utvikle sine evner innen det kunstneriske feltet.

Hjelp ditt barn med å få regelmessige øvevaner. Følg opp øvingen og spør ofte hvordan det går.
Det kan ofte være lurt å øve litt samme dag som timen har vært eller senest dagen
etter for å huske akkurat hva læreren har sagt.
For danserne er det også viktig å hjelpe ditt barn til å gjøre øvelser og trene styrke og
kondisjon hjemme.
Oppmuntre barnet til å spille for deg med jevne mellomrom, både stykket som er lekse
og favoritter fra tidligere lekser.
Husk samtidig at du er forelder og ikke læreren
Det er først og fremst arbeidet hjemme, mellom undervisningstimene som avgjør hvor
god utviklingen blir for ditt barn.

