
Oversikt over Manglerud kulturstasjons kurs i 
visuelle kunstfag 

For øyeblikket tilbyr vi 5 forskjellige kurs, fra mandag til torsdag. I tillegg har kulturskolen et samarbeid 
med AKS på Manglerud tirsdager fra 13.45 til 15.45. Dette er et gratis tilbud for barn på AKS 1 – 4 trinn. Vi 
samarbeider også med dans, teater og musikk for skolestartere i barnehagene i bydelen. 

Visuelle kurs på Manglerud: 

På Mandager har vi Redesign fra 10 år og oppover. Kl 16.00 – 18.00. 

Lær og skape nye ting av gamle plagg.  

På dette kurset jobber vi med gjenbruk av klær, og lærer blant annet å sy på symaskin. Etter hvert kan elevene 
skape egne plagg eller for eksempel scrunchies, bærenett og puter. Faget har en grønn og bærekraftig profil 
og gir eleven skaperglede og øvelse i håndverksteknikker. 

 

På Tirsdager har vi flere tilbud. 

Fra klokken 10 – 13 har vi kulturkarusell for barnehagebarna. 

Og fra 13.45 til 15.45 har vi tilbud for Aks barn. Dette tilbudet inneholder – tegning, maling, skulptur med 
mer. Det handler om å forske, mestre og utfordre den kreative siden. 

Vi jobber med tegneverktøy som blyanter, kull, fargeblyanter, pastell og maler med akryl på store ark og 
bruke staffelier. I skulptur vil vi jobbe i leire og papp og metall.  

Kunstkarusell. Alder fra 6 år. Kl 16.30 – 17.30. 

Kunstkarusell er en innføring i visuelle kunstfag som tegning, form og farge.  
Kurset er delt opp i tre bolker. Disse tar for seg: 
Tegning: Enkle tegneoppgaver innen tegneteknikker hvor vi bruker blyanter, kull, pastell, fargeblyanter, tusj og 
blekk. 
Maling: Fargeblanding, fargeteori og maleteknikker hvor vi bruker akvarell, akryl og oljekritt. 
Skulptur: å jobbe i rom. Her bruker vi materialer som leire, papp, metall og bretter i papir -  origami. 

Én bolk varer i ti uker og undervisningen foregår i grupper, hvor hver enkel elev får individuell oppfølging. 

Tegning / Billedkunst. Alder fra 12 år. Kl 18.00 – 19.30 

I tegnedelen får elevene en bred opplæring i tegnefaget. I løpet av året går vi gjennom ulike temaer som 
portrettegning, kroki, stilleben, skravering, lys- og skyggeteknikker, samt perspektivtegning. Elevene benytter 
ulike materialer som blekk og pennesplitt, blyant, fargeblyanter, kull, pastellkritt, akvarell og tusj på ulike 
overflater og papirtyper. Vi henter også inspirasjon fra forskjellige kunstnere og kunstverk, og bruker dette 
som utgangspunkt for noen av oppgavene. 
Og i billedkunstdelen lærer elevene om farge og komposisjon, og får prøve ulike teknikker som akryl, 
akvarellmaling, tempera, pastellkritt og collage. Vi ser på eksempler fra kunsthistorien, og blir bevisste på 
fargeblanding, bildeoppbygging, utsnitt, former og teksturer. Elevene får jobbe med langvarige kreative 
prosesser og utforsker ulike uttrykk. 

Undervisningen foregår i grupper, og hver enkelt får oppfølging på sitt nivå. Hver sommer lager vi en stor 
utstilling der alle elevene på visuelle kunstfag i skolen er representert. 



 
Onsdag 

Keramikk. Kurs 1 fra 10 år kl 16.30 – 18.00 og kurs 2 fra 12 år kl 18.00 – 19.30. 

Lær om form- og keramikkarbeid. 

På kurs 1 lærer elevene å utforske teknikker og materialet leire. Vi begynner med å lage enkle former og 
bruksgjenstander, og etterhvert får kommer muligheten til å arbeide med mer komplekse figurer. Vi tester ut 
og eksperimenterer med forskjellige typer leire og lærer teknikker som pølseteknikk, plateteknikk, støpning og 
relieff. Elevene lærer også om ulike former for dekorering og glasering, samt brenning. 

På kurs 2 får elevene fordype seg i keramikkarbeid, og lære hele prosessen fra idé til ferdig produkt. De får 
jobbe med forskjellige typer leire og eksperimenterer med de forskjellige teknikkene som pølseteknikk, 
plateteknikk, støpning og relieff. Elevene fordyper seg i ulike former for dekorering og glasering, samt 
brenning. 

Elever på nybegynnernivå lager enkle former og bruksgjenstander. Etterhvert får de arbeide selvstendig med 
mer komplekse figurer. For elever som ønsker det vil det dessuten være mulig å lære om keramikkens historie, 
keramisk kunst og brukskunst. 

Undervisningen foregår i grupper, og hver enkelt får individuell oppfølging. 

Torsdager 

Kunstkausell. Fra 6 år. Kl 16.30 – 17.30. 

Se beskrivelse høyere opp (tirsdag). 

Kunstverksted. Fra 10 år. Kl 18.00 – 19.30. 

Vil du være kreativ og teste ut ulike kunstneriske sjangere og teknikker? Da er kulturskolens kunstverksted noe 
for deg! 

På kunstverkstedet arbeider vi med tegning, farge og form med fokus på den kreative prosessen. Her jobber 
elevene både individuelt og samarbeider på prosjekter. Vi jobber blant annet med tegneoppgaver, 
modellbygging, scenografi og collage i flate og rom. Elevene vil også få erfaring med å jobbe mot skolens 
utstillinger. 
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