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KUNST DER DU ER 
- på gata, i parker, på skolen og på biblioteket
Utarbeidet av Ellen M Fodstad, 2011.

I denne presentasjonen skal vi se på hvordan offentlige steder smykkes med kunst på ulike 
måter. Bildene er ment å inspirere elevene til å oppdage kunst i sitt eget nærmiljø, og til å 
diskutere hvilken plass kunst kan ha i det offentlige rom. Målgruppe: Grunnskolen. 

Mål for opplæringen i følge læreplan for kunst og håndverk (LK06): 

Kompetansemål etter 4.årstrinn:  
Eleven skal kunne
- bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og                
skulpturer
- samtale om sin opplevelse av samtidskunst
- samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i      
nærmiljøet

Kompetansemål etter 7.årstrinn: 
Eleven skal kunne 
- samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke 
dette i eget arbeid med bilde og skulptur

Kompetansemål etter 10.årstrinn: 
Eleven skal kunne 
- sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal 
kunst

1 



Kunst i det offentlige rom møter mennesker i en større og mer kompleks 
sammenheng enn i en lukket kunstinstitusjon. Forholdet mellom kunstverk og 
publikum, eller innbyggere, kjennetegnes i den offentlige kunsten av at kunsten 
oppsøker mennesker hvor mennesker ferdes, ikke omvendt, slik det skjer i gallerier og 
museer. Den offentlige kunsten blir blant annet interessant ved måten den inngår i de 
sosiale prosessene - den blir en medspiller i disse og man kan få kunstopplevelser på 
nye og uventede steder. Hvordan det ser ut rundt oss, i det offentlige rom og på 
arbeidsplassen, er utslagsgivende for vår trivsel. Kunst kan skape identitet og 
tilhørighet til et rom eller et sted, men kunsten kan også skape debatt. 
Det finnes mange ulike typer av kunst i åpne rom. Kunstverket i offentlige rom kan 
være malt, bygget, installert, det kan være sprayede stensiler, lysbilder på vegg, 
sjablonger, en side på internett, eller et minnesmerke i bronse. Det kan være mange 
meter høyt eller noe man ser når man bøyer seg ned mot asfalten. Kunstverket kan 
være permanent eller midlertidig.   
Denne presentasjonen vil gjøre eleven oppmerksom på at kunst ikke bare henger på 
veggen, men er der elevene ferdes hver dag, på vei til skolen, på skolen, på 
biblioteket, i en park, utenfor et hus. Kanskje legger man ikke merke til kunsten i 
omgivelsene, fordi man ikke har tid til å stoppe opp i hverdagen. Når kunstverkene er 
der folk ferdes, så tar de samtidig opp i seg motsetninger og kan bli del av en 
kontinuerlig forhandling fordi omgivelser og beboerne påvirker verket. Dette i 
motsetning til de mer tradisjonelle kunstarenaer, som for eksempel et galleri med 
hvite vegger, der det kan være kunstneren som er i fokus.   
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I denne presentasjonen har vi også valgt å ta med gatekunst. Verkene er valgt ut for å 
vise en bredde av kunst i det offentlige rom. 

KORO 
Kunst i Offentlig rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlig rom og landets 
største kunstprodusent. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av 
kunstprosjekter er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og 
nyskaping i kunstproduksjonen, og at den skal nå et sammensatt publikum i byer og 
distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største om mest besøkte 
kunstsamling. 

KORO 
-er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet
-ble opprettet ved stortingsvedtak 30.11.1976 under navnet Utsmykkingsfondet for
offentlige statsbygg og har vært virksomt siden 1977
-skiftet i 2007 navn fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg til Kunst i offentlige rom
– KORO
-fordeler årlig ca. 40 mill. kroner til kunst i offentlige miljøer. Sammen med
egenandelen til kommuner og -fylkeskommuner i prosjekter som får tilskudd fra
KORO utgjør dette et budsjett på ca 50-60 mill. kroner i året til produksjon av kunst
-hadde i 2008 hele 228 prosjekter i arbeid, herav 62 i statlige bygg, 10 i statlige
leiebygg, 126 i kommunale bygg og 30 i uterom
-hadde pr. 31.12.08 gjennomført ca. 743 kunstprosjekter i statlige bygg og
institusjoner, noe som har resultert i ca 6000 kunstverk
-har gitt tilskudd til kunst i ca. 636 fylkeskommunale og kommunale bygg siden 1992
-har gitt tilskudd til 71 prosjekter i offentlige uterom siden 2001
-har en administrasjon i Oslo med 15 fast ansatte og ca. 200 kunstkonsulenter over
hele landet i engasjement til enhver tid
-har overordnet forvaltningsansvar for kunst fra egne prosjekter i statlig sammenheng
-utgir egne publikasjoner, arrangerer seminarer, konferanser, kurs ol.
-samarbeider aktivt med andre kunst- og kulturinstitusjoner over hele landet
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Svein Rønning: Colour field, lysinstallasjon på Høgskolen i Sogn og Fjordane, Førde 
Foto: Radek Duopovec 

Svein Rønningen er født i 1946 og er meget tett knyttet til utviklingen av 
vestlandskunsten, både som kunstner, som lærer, som foreningsmann, som inspirator 
og som ildsjel. I lysinstallasjonen Colour field har Svein Rønning arbeidet med 
opplevelser og erfaringer knytt til farge og lys. To store lysende skiver i sandblåst glas 
er montert i kraftige rammer av oljet eik. På glassflatene er det lagt LED-lys som er 
programmert slik at skivene langsomt skifter farge og karakter uavhengig av 
hverandre. Glassflatene er påførte linjer som sammen med trematerialet rundt den 
lysende skiva er med på å gi den strenge former et organisk uttrykk.  

Samtale: 
- Beskriv verket.
- Hvor passer det å henge slik kunst?
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Barus Axambacklar: Skulptur, Akerselva. Foto: Ellen M Fodstad 

Barus Axambacklar var elev på Strykejernet kunstskole i Oslo da han lagde denne 
skulpturen. Skulpturen viser en naken mann og en fugl i rede, og er skåret i tre og 
malt. Fargene og plasseringen gjør at skulpturen nesten glir i ett med sine omgivelser 
på vår, sommer og høsten. Om vinteren sees den tydeligere bak nakne grener før den 
dekkes av snø. 

Samtale: 
- Beskriv verket.
- Hvordan er dette kunstverket plassert i naturen?
- Dette fotografiet er tatt på våren. Hvordan vil skulpturen se ut når det er vinter,
sommer og høst?
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Lysekrone ved Strykejernet skole, kunstner er rektor Thorleif Gjedebo Foto: Ellen M 
Fodstad 

Thorleif Gjedebo er født i 1948 og har laget det han omtaler som “Norges mest 
avbildede lysekrone”. Her ser vi et verk som blir mer interessant ved at det er en 
“inne-gjenstand” som er hengt ut på gaten. Strykejernet kunstskole som har eksistert 
i tyve år i Brenneriveien i Oslo. Elever ved skolen preger omgivelsene med maleri på 
vegg, graffiti og skulpturer.  

Samtale: 
- Beskriv verket.
- Hva slags materiale er lysekronen er laget av?
- Hvilken funksjon har lysekronen ute på gata?
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Samtale: 
-Hvilke kunstverk finnes i nærmiljøet? 
-Hva er kunstverkene laget av? 
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Per Inge Bjørlo: Membran, skulptur foran forsvarets ledelsesbygg, Akershus festning. 
Oslo Foto: Anneli Torgersen 
 
Per Inge Bjørlo, født i 1952 i Ålesund, er en norsk skulptør, maler og billedkunstner. 
Han vokste opp i Spjelkavik utenfor Ålesund, og bor nå i Hønefoss. Per Inge Bjørlos 
skulptur Membran rommer i følge kunstneren selv flere symbolske lag: Membranen 
er skallet som kjenner etter den enkeltes tåleevne av påtrykk, ”sonden/radaren” som 
skulpturen er utstyrt med avleser alle tanker og hemmeligheter forsvaret vil skjule.  
 
Samtale: 
- Beskriv verket. 
- Hva slags materiale er skulpturen er laget av? 
- Hva kan skulpturen forestille? Ligner den på noe?  
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Knut Olav Dokken, Uten tittel, skulptur på Ås ungdomssenter Foto: Gro Skåltveit 
 
Knut Olav Dokken er kunstner født i 1974. Ås ungdomssenter er et hjem-, 
undervisnings- og behandlingssted for barn og ungdom med atferdsvansker. Knut 
Dokken har her laget en større, fritthengende skulptur til trappehuset, den 
fargesterke skulpturen er inspirert av insekter og laget etter modeller bygget i et 3D-
program på PC.  
 
Samtale: 
- Beskriv verket. 
- Hva er skulpturen laget av? 
- Hva kan denne skulpturen forestille?  
- Hvordan hadde klasserommet blitt forandret hvis den sto i rommet? 
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May Bente Aronsen: Breaking the waves, skulptur utenfor Matre Havbruksstasjon 
Foto: Jaro Hollan  
 
May Bente Aronsen er billedkunstner og kunsthåndverker født i Ballangen i 1962, 
men bor nå i Oslo. Skulpturen Breaking the waves er laget i aluminium og forandrer 
seg etter hvilke vinkel du ser verket. Stikkord for verket er kretsløp, bevegelse og 
tidevann. Matre Havbruksstasjon ligger ved havforskningsinstituttet, rett ved havnen i 
Tromsø.  
 
Samtale: 
- Beskriv verket. 
- Hvordan passer skulpturen inn i omgivelsene?  
- Hvordan er forholdet mellom bygget og skulpturen? 
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Irene Johnsen: Lysgulv, biblioteket på Høgskolen i Østfold, Foto: Jaro Hollan 
 
Irene Johnsen har laget lysinstallasjonen Lysgulv i bibliotekets lille atrium, hvor lyset 
fra kjellergulvplanet skifter farger. Rommets tak er åpent opp mot himmelen og 
utearealet på bibliotekets tak, så det naturlige lyset påvirker kunstverket. I 
lysinnstallasjoner anvender man direkte konkrete lyskilder som materiale. Sentrale 
hovedmomenter kan være hvordan kunstneren projiserer lyset eller monterer 
lyskildene.  
 
Samtale: 
-Hva på bildet er kunstverket? 
-Hva er en lysinnstallasjon?  
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Øivin Horvei og Bo Krister Wallstrøm: Masterflis, flis på vegg, Charlottenlund 
ungdomsskole Foto: Dag Arve Forsbergskog 
 
Øivin Horvei ble født i Oslo i oktober 1977 og jobber i hovedstaden. Bo Krister 
Wallstrøm er billedkunstner som også jobber i Oslo. Det nye skoleanlegget har 
treverk og store glassflater hvor alle ser alle. Ideen bak verket har vært å 
sammenlikne et eldre utrykk, mosaikk, med et yngre, graffitien. Verket skaper en 
kraftfull, visuell veggflate som får liv også fra skiftende lysreflekser fra de store 
glassflatene i rommet. Totalt er det brukt ca 12 000 keramikkfliser som til sammen 
danner abstraherte figurasjoner med stor variasjon i fargetema. 
 
Samtale: 
- Beskriv verket. 
- På hvilken måte passer/passer ikke dette kunstverket på en skole? 
- Hva kan kunstnerne ha ønsket å uttrykke med dette bildet? 
- Hva slags kunst finnes det på din skole? 
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John Audun Hauge: Interferens, Minnested, Tsunamikatastrofen, på Bygdøy i Oslo 
Foto: Jørn Bøhmer Olsen 
 
John Audun Hauge er bildekunstner og skulptør, født 1955 i Haugesund, bor nå i 
Bergen. I 2005 ga Den norske regjering Kunst i Offentlige Rom i oppdrag å realisere et 
minnested over ofrene etter tsunamikatastrofen 26.12.2004. Verket har en stillferdig 
tilnærming til oppgaven - sorgbearbeidelse og ettertanke. Interferens kan sees 
konkret og billedlig som bølger, forkastninger, oppsplitting og drift - i naturen så vel 
som i livet. Det er en moderne skulptur, slipt og hugget naturstein. Minnestedet skal 
være åpent og inkluderende for alle, uavhengig av nasjonalitet og religion, og skal 
stimulere til sorgbearbeidelse og ettertanke for alle som opplever dramatiske 
hendelser i sine liv.  
 
Samtale: 
- Beskriv verket. 
- Kunstneren fikk i oppdrag å lage et kunstverk som skulle være et minnested. På 
hvilken måte har denne skulpturen noe med tsunamikatastrofen å gjøre? 
- Hvordan forholder minnestedet seg til omgivelsene? 
- Kjenner du til andre minnesteder? 
- Hvordan må et minnested være for at det skal fungerer som et minnested? 
- Hva er et symbol? 
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Kristian Blystad, Kalle Grude og Jorunn Sannes: Forplass og tak, Operaen. Oslo Foto: 
Jiri Havran  
 
Kristian Blystad, kunstner, født i 1946. Kalle Grude, kunstner, født i 1946. Jorunn 
Sannes, arkitekt, født 1956. Disse tre har i fellesskap hatt ansvaret for kunstnerisk 
bearbeidelse av forplass og tak på den nye operaen i Oslo.  
I 1999 besluttet Stortinget at operaen skulle plasseres i Bjørvika. Byggherre var 
Statsbygg, arkitekt var Snøhetta AS. Operahuset ble åpnet i april 2008. Antall 
besøkende i Operaen i Oslo har økt betydelig siden innflytting i det nye operahuset, i 
den grad at samtlige forestillinger er utsolgt ved sesongstart. Det er også mange 
besøkende som kommer for å se og gå på taket av selve bygningen, og taket har vært 
åsted for flere utendørs arrangement. Ved ett-årsjubileet hadde 1,3 millioner 
mennesker vært innom huset i Bjørvika, noe som gjorde det til Oslos mest besøkte 
turistmål. 
I alt 17 kunstnere, 5 utenlandske og 12 norske, 7 menn og 10 kvinner, har bidratt til 
kunstprogrammet for Nytt Operahus.  
 
Samtale:  
- Hva kan grunnen være til at så mange mennesker kommer for å se dette bygget? 
- De to bildene viser hvordan fasaden forandrer seg på ulike tidspunkt av døgnet. 
Hvordan forandrer lyset utseende til Operaen? 
- Hva synes du er spesielt med dette bygget? 
- Kan et bygg være kunst? 
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Sjablong, Hausmannsgate, kunstner ukjent. Foto: Ellen M Fodstad 
 
Gatekunst  
kan være malerier, graffiti eller sjablonger på en vegg. En sjablong er en mal for å 
overføre et mønster. Stensiler er vanligvis laget av tynt materiale. Noen stensiler er 
laget for å overføre et enkelt mønster og andre, som alfabetet eller lettering stensiler, 
kan omfatte et helhetlig sett med mønstre for overføring.  
En positiv sjablongen brukes til å overføre selve mønsteret. I positiv stensiler er et 
hull i form av mønsteret kutt i malene. Bruk av maling, blekk eller annen agent 
gjennom hullet, resulterer i et positivt syn på mønsteret. Negative sjablonger blir 
brukt til å overføre alt, men mønsteret, dvs. rommet rundt og /eller innenfor det, og 
dermed viser mønsteret. Negative stensiler er formen på mønsteret selv, og maling er 
brukt alle rundt dem, slik at mønsteret er det eneste som ikke er malt. 
 
 
Samtale: 
- Hva er gatekunst og hva er vandalisme?  
- Hvor kan man dekorere vegger på denne måten? Hva er lov/ikke lov?  
- Smykker denne tegningen veggen eller skitner den det til?  
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Graffiti, Pilestredet, kunstner ukjent. Foto: Ellen M Fodstad 

Denne graffitien har et veldig ornamentalt formspråk, men er mest sannsynlig 
taggerens navnetrekk, og man kan derfor diskutere om dette er kunst, eller bare en 
måte å si at “her var jeg”.   

Samtale: 
- Finnes det graffiti i nærmiljøet ditt?
- Hva slags steder dekoreres på denne måten? (inne/ute, vegger, murer, tog, trikk osv)
- Det er forskjellige meninger om dette er kunst? Hva synes du?
- Har unge og gamle forskjellige holdninger til denne type utsmykning?
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Maleri på vegg, Brenneriveien, kunstner ukjent. Foto: Ellen M Fodstad 

En grå murvegg i et gammelt industriområde har fått et maleri som kanskje 
portretterer innbyggerne, eller byens dyr. Her er lekt med proporsjoner og farger. Hva 
tror elevene kunstneren vil uttrykke med dette veggmaleriet?  

Samtale: 
- Hva tror du kunstneren vil uttrykke på denne veggen?
- Hvilken alder tror du kunstneren har? Hvorfor?
- Hvor kan denne type utsmykning passe inn?
- Hva synes du om denne veggen?
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Gatekunst, tegning, Møllergata, kunstner ukjent Foto: Ellen M Fodstad 
 
Sjiraffen med hode som figuren E.T. er malt på en bygård ved siden av Møllergata 
skole i Oslo, og den kommer som en overraskelse i landskapet. Kunstneren har også 
satt sitt preg på andre bygårder, blant annet med et liknende veggmaleri, som nå er 
malt over, i Markveien i Oslo. 
 
Samtale: 
- Hva tror du kunstneren har ønsket å uttrykke på denne veggen? 
- Hva gjør tegningen med denne veggen? 
- Kan en tegning fortelle en historie? 
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Maleri på vegg, Hausmania bakgård, kunstner ukjent. Foto: Ellen M Fodstad 

Hausmania er et kulturhus i Oslo som drives på frivillig basis av beboere og venner. 
Husets beboere har i lang tid vært i konflikt med Oslo kommune om leieforhold. 
Fasaden er preget av veggmalerier, installasjoner og graffiti. 

Samtale: 
- Kan vi dekorere husene våre hvordan vi vil?
- Hvem bestemmer i det offentlige rom?
- Hvordan ville det bli hvis alle kan gjøre hva de vil?
- Hvordan er ditt drømmehus?
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Ole Jørgen Ness: Techtonic Jam, maleri, i vestibylen til Riksarkivet i Oslo Foto: Werner 
Zellien 

Ole Jørgen Ness er norsk kunstner, født 1961 i Bergen. Han bor og jobber i Oslo. Ness 
har forholdt seg til byggeplassens fysiske muligheter og rammer underveis i 
prosessen, og har malt rett på fondveggen i vestibylen. Maleriet kan minne om graffiti 
og får oss til å tenke over rammene for et kunstverk.  

Samtale: 
- Beskriv verket.
- Synes du dette kunstverket passer/ikke passer på denne veggen? Hvorfor?
- Hvis verket hadde vært ute på en husvegg, ville vi da kalt det gatekunst?
Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva skjer med kunstverket hvis bygget rives?
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KUNST DER DU ER 
 

Til elevene: 

Denne presentasjonen handler om kunst der du er, også kalt kunst i offentlig rom. 
At noe er offentlig betyr at det er et sted alle har tilgang til, som gater, parker, 
bibliotek, skoler og sykehus, altså steder som kan være både ute og inne. Kunsten 
som er i det offentlige rom oppsøker mennesker hvor mennesker ferdes, ikke 
omvendt, som når man går i et galleri eller museum. Da drar man dit for å se 
kunst, mens kunst i offentlige rom kan man oppdage selv om man er på biblioteket 
for å låne bøker, på skolen eller på vei hjem fra trening. På den måten blir kunsten 
sett av mange som kanskje ikke ville gått inn på et galleri, museum eller reist til 
byen der kunstneren jobber i sitt studio.  

Kunst i offentlige rom kan være mange ulike ting. Det kan være en statue, 
minnesmerke over en kjent død person, det kan være en lysinstallasjon på en vegg 
i kantinen, skulptur i hagen, det kan være taket på en opera, eller maleri på en 
husvegg. Materialene som er brukt, hva kunsten er laget av, kan også være mye 
forskjellig. En statue kan være støp i bronse eller hugget i sten, et veggmaleri kan 
være laget av fliser på en vegg, eller sprayet på, en lysinstallasjon kan bestå av 
lange rør, pærer eller lyskaster på en vegg. 

I dag er det offentlige rom preget av skilt, reklamer, møbler og lys, derfor 
konkurrerer kunsten om oppmerksomheten på en annen måte enn kunst som vises 
på hvite vegger i et museum eller galleri. Mange ganger legger du kanskje ikke 
merke til at det er kunst på skolen din, men hvis du først begynner å se deg rundt 
vil du nok oppdage kunst som du aldri har lagt merke til før, selv om du har gått 
forbi det hver eneste dag. 

Hvem eier kunsten som er offentlig? Noen ganger står kunstnerens navn ved siden 
av kunstverket, noen ganger på en plansje, andre ganger er det skrevet rett på 
veggen. Kunstneren har gitt eller solgt bort verket sitt til et offentlig bygg, eller 
gata der vi går. På den måten eier vi alle kunsten som er rundt oss. Men kunsten er 
ikke alltid der til evig tid, noen ganger kan den males over eller flyttes på. 
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Elevoppgaver 

Til diskusjon: 

Hvorfor har vi kunst der hvor vi er, som på skolen, på gaten, på biblioteket eller i 
parken? 

Er alle steder egnet for kunst?  

Har kunstneren et større ansvar når de arbeider i det offentlige rom enn de har når 
de arbeider med utstillinger som skal vises på galleri eller museum? Må kunstnere 
som arbeider i det offentlige rom nødvendigvis tilpasse seg området rundt?  

Hvorfor velger noen å skape gatekunst? De får hverken penger eller berømmelse, 
kan de ikke bare si det de mener, eller skrive et brev til regjeringen, eller prøve å 
stille ut i et galleri?  

Synes du at graffiti er kunst? Sett opp en liste med hvorfor det er kunst, eller 
hvorfor det ikke er kunst. 

 

Praktiske oppgaver: 

-Se hvor mange kunstverk du støter på inne og ute i løpet av en hel dag. Henger de 
på veggen, står de på en sokkel eller er de tegnet på en vegg? Er det kunstverk du 
aldri har lagt merke til før selv om du går forbi dem hver dag? Skriv ned hvor mange 
verk du ser, og prøv å se hva slags materiale kunsten er laget av. Noter også 
størrelse og hvordan kunsten passer inn i omgivelsene. 

-Hvem bestemmer hvor kunsten skal være? Kontakt kommunen du bor i, og hør hvor 
mange penger de bruker i året på kunstverk i det offentlige rom. Spør hvorfor de 
har kunst på skolen, på sykehuset, i parker og på gaten. Hvordan velger de hvilke 
kunstverk som skal være hvor? 

-Tenk deg at rektor på skolen din ringer deg og ber deg om å lage et kunstverk som 
skal stå utenfor inngangen til skolen din. Hva ville du laget? Hva slags materiale 
ville du brukt? La deg inspirere av kunsten i nærmiljøet, og lag en collage med 
ideer. Du kan tegne selv, eller klippe ut bilder og beskrive materialet. Husk å tenke 
på høyde og bredde, og hvordan det er praktisk mulig å gjennomføre. Til slutt lager 
du et budsjett, slik at rektor ser hvor mye penger det koster å lage kunstverket. 
Når du lager et budsjett, et regnskap over utgifter, må du huske å beregne hvor 
mange timer du vil bruke på å planlegge, tegne og sette opp kunstverket. Trenger 
du andre til å hjelpe deg? De må også ha lønn, og det kan hende du trenger å kjøpe 
inn verktøy. 

-Fotoworkshop: Fotografer kunstverk i ditt nærmiljø. Prøv å legge merke til alle 
detaljer, ta gjerne flere bilder av samme kunstverk. Hvordan forandres verket når 
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du tar bilder fra ulike vinkler? Gå tilbake til et av verkene når det er kveld. 
Hvordan har lyset forandret kunstverket?  

-Lag et kart over kunstverk som du ser i området der du bor. Husk å skrive inn
gatenavn, tegne inn parker, elver og vann. Skriv inn hva slags type verk det er,
enten det er en statue, et veggmaleri, minnesmerke, en skulptur, lysinstallasjon
eller en sjablong. Legg merke til hvor kunstverkene er plassert i forhold til
landskapet. Under kartet kan du skrive om du synes man trenger kunst i offentlige
rom. Hvorfor, eller hvorfor ikke?

-Finnes det eksempler på graffiti på det stedet der du bor? Beskriv hvem du tror
lager graffiti. Hvor finner vi graffiti? Lag graffiti på ditt eget navn.



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
i over 70 år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og 
materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å arbeide for at visuell kunst skal få en sentral plass

i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen.
• Å bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper om visuelle

uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag.
• Å sette i verk tiltak som gir opplevelser, og som utvikler kunstforståelse,

skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i GALLERI SEILET. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, 
og holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen.

KUNST I SKOLEN 

Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, 

Fossveien 24, 0551 Oslo, inng. Steenstrups gate

Telefon: 23 35 89 30

Org.nr. 970 133 402

kis@kunstiskolen.no

www.kunstiskolen.no
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