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Narvik Kulturskole, 
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Besøksadresse: Kongens gt. 49, 2.etg 
 
 
 

Undervisningslokaler Dans er Ankenes skole (ungdomsskolen), Åsveien 47/50 
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Velkommen til nytt skoleår ved Narvik Kulturskole. 
 
I år gir skolen varierte tilbud og aktiviter som vil nå mer enn 450 barn og unge, herunder 250 i 
den ordinære Kulturskoledriften.  Vi håper alle elever vil få et rikt og fint undervisningsår.  

 
NYTTIG INFORMASJON 

 
Lærerne ved skolen gjennomfører undervisningen og er også de nærmeste til å svare på 
spørsmål.  Ellers kan en henvende seg til skolens administrasjon ved rektor eller 
kulturkonsulent Randi Kristiansen pr. telefon eller epost. 
 
Utmelding i løpet av skoleåret må skje skriftlig med epost til administrasjonen 
(postmottak@narvik.kommune.no).  Melding til lærer om at en elev er sluttet er ikke gyldig 
utmelding.  
 
Utmelding for korpselever skjer ved melding til det korpset en er medlem av. 
 
Dersom eleven har deltatt på flere en 2 undervisningstimer i løpet av semesteret, må 
brukeravgift betales. 
 
Søknad om plass fornyes ved slutten av hvert skoleår. 
Påse at skolen til enhver tid har din aktive epostadresse/mobilnummer, da skolen sender en del 
informasjon  via sms og epost. NB! Du kan ikke svare på sms-meldinger fra 1938. 
 

 
Musikkopplæringen 

 
Musikkundervisningen for ordinære kulturskoleelever organiseres i uker med individuell 
undervisning og prosjektuker med samspill.  Med dette får elevene et undervisningstilbud som 
er mer variert og gir mer undervisningstid.  I prosjektukene må en regne med andre 
fremmøtetider enn i uker med individuell undervisning. 
 

- Skoleåret vil inneholde 25 uker a 25 minutter individuell undervisning. 
- Rektor har definert 31 uker av året der denne undervisningen kan utføres. («Hvite 

uker/dager i halvårsplaner) 
- Årsplanen inneholder i tillegg 8 prosjektuker med samspill.(«Grønne» i halvårsplaner) 

 
Musikkundervisningen har egne trivselsregler. 
 
NB – Bandundervisning, ”Blås i skolen”, korps, kor og all gruppeundervisning på musikk 
har egne årsplaner. 
 

Danseopplæringen. 
 
Danseundervisningen er organisert i undervisningstilbud angitt i timetall for ukentlig 
undervisning. Det er viktig å merke seg at dette timetallet kun er veiledende. 
 

- I løpet av undervisningsåret på 36 uker vil det bli perioder med mer trening i 
forbindelse med forestillinger og prosjekter. 

- Det vil også bli uker med avspasering og undervisningsfri. 
 
Danseundervisningen har egne trivselsregler. 
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