Folldal Kulturskole
Høsten 2022 starter Folldal Kulturskole sitt 34. skoleår. Et stort antall elever har fått
muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi
ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. Etter to noe amputerte
skoleår som følge av korona-pandemien håper og tror vi at undervisningen kan gå som
normalt fra høsten. Alle undervisnings-tilbudene fra inneværende skoleår med unntak av
teater videreføres neste skoleår.
Oppslutningen om Folldal Kulturskole er svært god. I inneværende skoleår har vi ca.180 elevplasser
fordelt på 110 elever, og dette gjør oss til en svært aktiv kulturskole sammenlignet med andre. Vi
ligger helt i landstoppen når oppslutning måles i forhold til elever i skolepliktig alder og antall
innbyggere i kommunen. Tar vi med alle medlemmer i kor og korps, er det over 250 personer som
møter våre lærere hver uke.

Telemarksforskning kåret Folldal Kulturskole til landets beste kulturskole i 2020!
Og Norsk Musikkråd kåret Folldal kommune til ÅRETS MUSIKKOMMUNE i 2018.
Dette er gledelige utmerkelse for oss som jobber i kulturskolen i og med at vår virksomhet er
kommunens viktigste bidrag til musikklivet i bygda. Vi håper på like stor oppslutning og mange nye
søkere også til høsten!
Kommende skoleår jobber 10 lærere i større og mindre stillinger i Folldal Kulturskole: Martin Hoel,
Anne Toini Lohn, Ronny Bekken Larsen, Michael Ferrari Sørvold, Tanja Korban, Jon Olav Ryen,
Andriy Zimenko, Anne-Hilde Stedal, Marie Hesselroth og Arne Olav Vårtun. Dette gir en
spennende, allsidig og godt sammensatt lærerstab med stor fag- og realkompetanse.
Tilbudene for neste år er mange, og dette gir store valgmuligheter for elevene. Vi har satt opp
komposisjon og låtskriving som nye tilbud med henholdsvis Andriy Zimenko og Ronny Bekken
Larsen som lærere. Disse tilbudene krever et antall påmeldte for å kunne settes i gang.
Prioritering mellom søkerne vil bli foretatt etter gjeldende retningslinjer. Barn og unge har første
prioritet, mens voksne kan få elevplass om det er ressurser til dette.
Prisene for undervisning i Folldal Kulturskole er:
Individuell undervisning (1-2 elever pr/t)
Kr. 1470,- pr semester
Gruppeundervisning 3-10 deltakere
Kr. 1220,- pr semester
Gruppeundervisning > 10 deltakere
Kr. 980,- pr semester
(Det gis 25% søsken og fleraktivitetsmoderasjon.)
Vi håper aktivitetene for neste år faller i smak, og at riktig mange søker på våre tilbud. Vi må ta
forbehold om at enkelte tilbud ikke blir satt i gang hvis det blir for lite søkere eller vi ikke har
lærere tilgjengelig til høsten. Folldal Kulturskole skal prioritere barn og unge, men håper også at
voksne vil søke. Spesielt innen gruppeaktiviteter kan det bli rom for voksne.
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