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VELKOMMEN TIL SEILET
- HUSET FOR KUNST OG KULTUR I SKOLEN!
Organisasjonene på SEILET representerer fagene dans, drama,
mediefag, musikk, kunst, design og håndverksfag. Vi arbeider for
å styrke og øke oppmerksomheten for disse fagenes rolle
i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.
På SEILET har vi flotte kontor-, kurs- og møtelokaler, hvor det er
stor aktivitet med fagpolitisk arbeid, debatter, kurs, videreutdanning,
prosjekt- og læremiddelutvikling samt utgivelse av tre fagtidsskrifter.
Galleri Seilet er åpent for publikum, og det er mulig å leie lokaler
på SEILET til møter, seminarer og arrangementer.
Velkommen til et levende hus
for kunst- og kulturfagene i skolen!

“

Vår ambisjon
er å skape et levende hus
for kunst- og kulturfagene
i skolen!

“

DANS I SKOLEN
DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
FELLESRÅDET FOR KUNSTFAGENE I SKOLEN
KUNST I SKOLEN
KUNST OG DESIGN I SKOLEN
MEDIEPEDAGOGENE
MUSIKK I SKOLEN
SAMARBEIDSFORUM FOR ESTETISKE FAG

DANS I SKOLEN har som mål å styrke og synliggjøre faget dans i hele
utdanningsløpet. Vi øker lærernes kompetanse gjennom kurs, seminarer,
læremidler og tekster om dans. Vårt vitenskapelige tidsskrift Nordic Journal of Dance:
practice, education and research, formidler aktivitet, forskning og utvikling på feltet.
Gjennom våre aktiviteter skaper vi møtepunkter for fagmiljøene og er deltaker
i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid.
dansiskolen.no

dans i skolen

DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
arbeider fagpolitisk for å fremme drama
og teater som kunstfag og læringsform
i utdanningsløpet. Vi arbeider også for
utvikling innen fagfeltet ved å arrangere
nettverkssamlinger, kurs og seminarer og
utgir DRAMA – Nordisk dramapedagogisk
tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget.
«Jeg syns det er enklere å lære sånn her,
fordi man på en måte føler hva som skjer.»
Elev i 2. klasse på Lilleborg skole om
å ha drama på skolen.
dramaogteater.no

KUNST I SKOLEN arbeider for å styrke de visuelle kunstartenes plass
i utdanningsforløpet. Gjennom Kunst i Skolens landsdekkende vandreutstillinger
får mange tusen elever hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og
originalkunst. Vi produserer digitale utstillinger og undervisningsmateriell
med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design og arrangerer lærerkurs
og studiereiser. Kunst i Skolen driver også GALLERI SEILET og bistår
skoler i forbindelse med kunstinnkjøp.
kunstiskolen.no

KUNST OG DESIGN I SKOLEN arbeider for å styrke kunst-, design og
håndverksfag i hele opplæringen. Vi gir ut FORM som er Norges eneste
fagdidaktiske tidsskriftfor for visuelle fag. KDS er pådriver for fagutvikling
og driver konsultativ og informativ virksomhet rettet mot lærere og
studenter i alle skoleslag.
kunstogdesign.no

MEDIEPEDAGOGENE arbeider
for å styrke medieundervisningen
fra barnehage og grunnskole til
høgskole- og universitetsnivå.
Mediefag er tverrfaglig og omhandler alt fra kritisk refleksjon
til produksjon av bilder, film,
animasjon og ulike medietekster
som publiseres. Slik hører
mediefaget naturlig til
kunstfagene.
mediepedagogene.no

MUSIKK I SKOLEN arbeider for å styrke musikkfaget i skolen med prosjekter, lærerkurs
og egne utgivelser, og jobber for bedre samordning av musikkopplæringen i skoleverket,
kulturskolen og fritidsmusikklivet. Vi har ansvar for den nasjonale satsingen Syngende skole og
sang- og musikkportalen Sangbanken.no, og vi arrangerer årlig Musikklærernes dag, deler ut
Musikklærerprisen og arrangerer Skolenes sangdag. Musikk i Skolen jobber
interessepolitisk og bidrar aktivt inn mot forskning og fagutvikling.
musikkiskolen.no

GALLERI SEILET drives av Kunst
i Skolen og viser et stort utvalg
av norsk samtidsgraﬁkk. En fast
del av galleriet vil være viet våre
vandreutstillinger. Disse er produsert for barn og unge og vil vises
sammen med forslag til aktiviteter.
Klasser og grupper kan komme
på besøk, og det vil bli arrangert
kurs og verksteder i tilknytning til
galleriet. Medlemmer får 10% ved
kjøp av kunst.
kunstiskolen.no/galleriseilet
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