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BARDUFOSS: Denne
uka har alle i 1. til 4.
klassetrinn på
Fagerlidal skole fått 90
kulturskoleminutter.
Dermed vet de litt mer
om hva de får oppleve
om de velger å være
med på kultur-
skoletimen til høsten.
Iris Hallen

Elevene i 1 C på Fagerlidal skole
er toppkonsentrerte til tross for
at de allerede har holdt på en
time med musikk og bevegelse
under ledelse av Lotte Graff. I
musikkstykket de hører på er det
flere instrumenter. Elevene skal
lytte til musikken og bevege seg
når de hører «sitt» instrument.
En ganske komplisert oppgave,
men de klarer den galant.

De går rett over til å høre på et
nytt musikkstykke. Når Lotte
stanser musikken, gir hun dem
en oppgave, som for eksempel
«bare magen i gulvet» eller
«hånd i fot». Elevene bruker kun
sekunder på å finne sin løsning
på oppgaven. Helt til «rygg mot
rygg» kommer og det ikke er
partall antall elever.

– Det går fint å være tre, sier
Lotte. Og dermed finnes løs-
ningen raskt.

Enda mer utfordrende er det
når oppgaven er «albue mot
skulder». Løsningen er sam-
arbeid. Og da finner elevene fort
sin plassering.

Neste oppgave er «sove»- og
«våkne»-musikk i et mørklagt
klasserom. Da er det om å gjøre
å høre når musikken endrer
karakter og våkne. For så å sovne
igjen når musikken blir roligere.
Beskjeden om at de kan velge å
slappe av selv på våknemusikken
blir godt mottatt.
Førsteklassingene begynner å bli
tydelig sliten av intens aktivitet.

– Jeg synes de har vært flinke.
Det eneste avbrekket de har hatt
er å stå i kø foran vasken for å
drikke vann, så det er ikke rart at
de begynner å merke det, sier in-
struktør Lotte.

Elevene er ikke mer utslitt enn
at de er med for fullt når de skal
leke ballong og «blåse» ringen
fra tett sammen til større og
større. Helt til ringen sprekker og
alle blir til ulike biter av en
sprengt ballong. Alle blir behørig
«fotografert» av Lotte før de for-
later klasserommet for velfor-
tjent matpause.

Fikk prøvesmake på kultu

MANGE LØSNINGER: Hvordan lage en bro som noen kan krype under? Elevene fant mange løsninger.

Om kultur-
skoletimen
I forbindelse med behandlingen
av statsbudsjettet for 2013 ble det
bevilget 74 millioner kroner for
å innføre «kulturskoletimen».
Den ble innført for å sikre at alle
elever får et kulturskoletilbud i
løpet av 1. til 4. årstrinn. Ved å gi
tilbudet i skole- og/eller SFO-tid,
vil det være gratis for elevene.
Uketimen inngår ikke i skolens
fag- og læreplaner. Kulturskolen
skal stå for undervisningen, men
i samarbeid med skolen. 


