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INNLEDNING 
 
Å tillegge dyr menneskelige egenskaper har vært gjort til alle tider og i alle verdenshjørner. Æsops fabler 
er et tidlig eksempel på det. Fabel er en kort fortelling med en satirisk eller moralsk handling og fabelens 
hensikt er å være belærende og underholdene.  
Gjennom fabelen vises gode og dårlige menneskelige egenskaper, og vi får høre hvordan ting bør, eller 
ikke bør gjøres. Å tillegge dyr menneskelige egenskaper gjør det kanskje lettere å være moralistisk? Det 
blir mer komisk når dyr gjør rare ting og da er det lettere å le av det. Og som kjent blir alt lettere når vi 
kan le litt.   
De fleste barn har hatt bildebøker med tenkende og snakkende dyr, de har levd seg inn i tegnefilmer som 
Løvenes konge, jaktet på pokemon, eller de har kledd seg ut med dyrekostymer og agert sitt favorittdyr.  
Hva dyrene i denne utstillingen kan fortelle, det er det betrakterne selv som skal bruke fantasien og finne 
på.  
 
De seks bildene i utstillingen Fabel har et variert innhold som kan vekke mange forskjellige assosiasjoner. 
 
Bildene egner seg spesielt godt for opphenging samlet i et fellesrom. Hvis ikke det er mulig, kan 
utstillingen også deles med for eksempel to til tre bilder på hver avdeling. Barna/elevene kan gjerne 
være med på å pakke opp utstillingen. Gjør det til noe litt ekstra at dere har fått besøk av en 
kunstutstilling. 
  
I veiledningen som følger utstillingen, presenteres hvert bilde med en kort introduksjon og deretter 
følger spørsmål og stikkord som kan gi formidleren ideer til ulike retninger samtalen kan ledes i. Det 
følger også forslag til praktiske oppgaver til verksted både i barnehagen og småskolen. De praktiske 
oppgavene er knyttet til hvert enkelt bilde med et fokusområde som teater, collage etc. Dette 
fokusområdet kan uten problemer tilpasses et hvilket som helst annet bilde.   
 
Til sist i veiledningsheftet kan du finne flere forslag til videre arbeid med Fabel. 
 
 
INNHOLD I UTSTILLINGSKOFFERTEN 
 
6 bilder  
Natt, Harald Norberg 
Illustrasjon fra boka Sofie og Amanda, Harald Nordberg 
Nattvandrer, Liv Rygh 
Rødhette, Eli Hovdenak 
Eventyrstund, Gunn Norheim Morstøl 
Uten tittel, Britt Juul 
 
3 bøker 
´De tre bukkene bruse´ og ´Rødhette og ulven´ av Catarina Kruusval  
‘Bukkene Bruse på badeland’ av Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund                             
 
Lærerveiledning 

 

Lykke til med vandreutstillingen Fabel!  
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HVA SIER RAMME- OG LÆREPLANEN? 

 
Utstillingens målgruppe er barnehagen og småskolen. 
 

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
3.1 Kommunikasjon, språk og tekst   
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna 

- får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, 
og som inspirasjon til fabulering og nyskaping 

- blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 
For å arbeide i retning av disse målene må personalet 

- skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, 
rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang 

- skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, 
sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles 

 

Fra læreplanen for grunnskolen 
Kompetansemål i norsk etter 2.årstrinn: Språk, litteratur og kultur 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier-samtale om 
personer og handling i eventyr og fortellinger 

 
Kompetansemål i kunst- og håndverk etter 2.årstrinn: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- uttrykke egne opplevelser gjennom tegning 
- samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som 

utgangspunkt for eget skapende arbeid 
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Å SAMTALE OM KUNST MED BARN 
 
Når vi ser på kunst med barn, er det alltid en god start å be barna/elevene beskrive hva de ser i bildet før 
de begynner å tolke det. La de gå tett på bildet og forteller det de ser, alle detaljer og elementer. Da 
trener de seg til å se hva bildet inneholder og på å bruke språket til å beskrive det. Dette skaper 
engasjement, og er noe alle kan delta i. La bildene gi rom for opplevelse og undring. La barna selv få 
komme med hva de ser i bildene før det stilles mer detaljerte og styrende spørsmål.  
 
Samtalen kan ta utgangspunkt i følgende punkter: 
 
1. Beskrivelse 
Hva ser du?  
Hvem og hva er med på bildet?  
Hva holder den/de på med? 
Hvor og når foregår det? 
Hvilke farger ser du? 
 
2. Tolkning 
Hvilken stemning synes du bildet har? 
Hva betyr kunstnerens valg av farger for den stemningen bildet har?  
Hva synes du bildet handler om? Fortell om din opplevelse av bildet.  
Hva er det i bildet som skaper denne opplevelsen? 
Hvilke følelser får du når du ser på bildet? Glad, trist, nysgjerrig m.m. 
Hva tror du kunstneren ønsker å fortelle oss med bildet? Synes du bildet er morsomt, spennende, 
skummelt, trist? Forklar hvorfor. 
 
Bildesamtaler er en fin måte å la barna/elevene øve seg på å beskrive det de ser og sette ord på de 
observasjonene de gjør. For de minste barna er det også en fin innfallsvinkel til å trene både begreper, 
farger og tallforståelse: 
Øverst i bildet ser jeg… og videre under, over, foran osv.   
Hvor mange forskjellige farger kan du se i bildet? Hvor mange grønnfarger er det i bildet?  
Hvor mange dyr er det i bildet? 
 
Bildesamtaler egner seg også godt for undervisning i fremmedspråk eller for elever med norsk som 
andrespråk.  
 
Å samtale om bilder øker observasjonsevnen og gjør nye møter med bilder mer spennende! 
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BILDENE I UTSTILLINGEN – MED STIKKORD TIL SAMTALE 
 
 

 
 
 
Bilde 1     
Harald Nordberg: Natt, litografi  
 
 
Litt om kunstneren 
Harald Nordberg er mest kjent for å ha illustrert mange norske barnebøker, men også for å ha skrevet 
tekst og historier til egne illustrasjoner. Han prisbelønt nasjonalt og internasjonalt. 
 
Om bildet  
Høyt over hustakene balanserer et barn og en høne på line. Den hvite høna følger tett etter barnet. Det 
er mørkt rundt dem, og på himmelen lyser månen og et vell av stjerner. Linen er festet på kirketårnet, 
men hvor den ender, det kan vi ikke se. 
 
Spørsmål til bildet  
Hva ser du i bildet? 
Hva skjer?  
Hva gjør gutten og høna? Hvor skal de? Hvorfor holder barnet i en lang stokk? Hvilken tid på døgnet er 
dette? 
Er dette noe som skjer i virkeligheten? 
 
Stikkord   
Natt, mørkredd, drømmer, gå i søvne, ha en venn  
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Bilde 2   
Harald Nordberg: Illustrasjon fra boka Sofie og Amanda, collage 
 
 
Litt om kunstneren 
Harald Nordberg er mest kjent for å ha illustrert mange norske barnebøker, men også for å ha skrevet 
tekst og historier til egne illustrasjoner. Han er prisbelønt nasjonalt og internasjonalt. 
  
Om bildet  
Dette er en originalillustrasjon fra boka Sofie og Amanda som ble publisert i 1978. Sofie og hennes venn, 
løven Amanda, vandrer av gårde sammen for å lete etter regnbuestedet. I boka er dette stedet der tar de 
seg en liten spisepause i gresset. Bildet er laget som en collage hvor forskjellige elementer er limt utenpå 
hverandre. 
 
Spørsmål til bildet  
Hva ser du i bildet? 
Hvem sitter i gresset sammen? Hvordan har de havnet der? 
Hva snakker de om? 
Hvordan er dette bildet laget? 
 
Stikkord  
Vennskap, dyr og menneske, eventyr, drømmer  
 
Vil du lese mer? 
På bokhylla.no finner du en digital leseutgave av boka Sofie og Amanda 
http://www.nb.no/nbsok/nb/18cb40c1c0d523d7c14a138eef64cdab?index=1#0 
 
 
 
 

http://www.nb.no/nbsok/nb/18cb40c1c0d523d7c14a138eef64cdab?index=1%230
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Bilde 3   
Liv Rygh: Nattvandrer, monotypi  
 
 
Litt om kunstneren 
Liv Rygh jobber med ulike medier som film, foto og maleri, men har i de siste årene jobbet med 
monotypier. Til bildene samler hun gress, blader og strå, legger det på en treplate og tar ett avtrykk, 
derav navnet monotypi. Bildene handler om det å være liten i et stort univers, om eventyr, om farger og 
former. 
 
Om bildet 
Dette bildet er satt sammen av mange ekte blader og grener som er trykt med sort og brunt på en grå 
bakgrunn. Det kan nesten se ut som de vokser som en skog opp fra bakken. En katt befinner seg midt 
blant bladene. Den er også trykket på, men fra en sjablong med sort farge. Den er bitteliten i forhold til 
bladene. Katten er ute og vandrer om natten. 
 
Spørsmål til bildet 
Hva ser du i bildet? 
Er naturen slik du kjenner den? 
Hvordan har kunstneren laget dette bildet? 
Hvordan er størrelsen på katten og bladene i forhold til hverandre? 
Hva gjør katten ute om natten? 
Hva beveger katten seg på? 
  
Stikkord  
Å trykke, mønster, natt, sort katt, perspektiv  
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Bilde 4   
Eli Hovdenak: Rødhette, tresnitt  
 
 
Litt om kunstneren   
Eli Hovdenak er en grafiker som er spesielt kjent  for sin humoristiske strek,  som hun kombinerer med 
tekst på en underfundig måte.  
 
Om bildet  
Eli Hovdenak skildrer ofte dyr i bildene sine. Her er det en stor sort ulv og en rødkledd jente, som er i 
fokus. Bildet heter Rødhette, og da tenker vi fort på det kjente eventyret. Det er få detaljer i bildet, men 
vi kan følge en svingete vei som passerer et lite hus i skogkanten.  
    
Spørsmål til bildet 
Hva ser du i bildet? Hva er det som skjer her? 
Hva slags dyr er det du ser?  
Hvordan kan du se hvilket dyr det er? Hvem er det dyret hilser på? 
Hva sier dyret til jenta? Hvem bor i huset i skogen? Hvilke farger ser du i bildet? 
Kan du fortelle fra eventyret om Rødhette og ulven? 
   
Stikkord  
Eventyr, redd for dyr, redd i naturen, hvilke dyr blir ofte framstilt som slemme og hvilke som snille, gamle 
mennesker, ensomhet, barn og eldre 
 
Vil du lese mer? 
Boka ‘Rødhette og ulven’ av Catarina Kruusval følger med utstillingen 
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Bilde 5   
Gunn N Morstøl: Eventyrstund, etsning 
 
   
Litt om kunstneren 
Gunn N Morstøl jobber med grafikk og maleri, men jobber også med foto, land-art og ulike installasjoner. 
 
Om bildet  
Bildet heter Eventyrstund, og tittelen gjør at vi begynner å lete etter kjente elementer. Bildet har få 
farger og ikke så klare detaljer, men vi skimter noen dyr som kan ligne på geiter. Er det tre av dem? Da er 
det vel ikke så vanskelig å gjette hvem de er? 
 
Spørsmål til bildet 
Hva ser du i bildet? Hva er det som skjer her? 
Hvilken tid på døgnet kan naturen få et rødlig skjær? Hvordan er naturen du ser her? Hvilke dyr ser du i 
bildet? Hva gjør de? 
Kjenner du et eventyr med disse dyrene? 
 
Stikkord  
Eventyr, abstrakt kunst, hva får oss til å kjenne igjen dyr – kjennetegn, liten og redd, stor og modig 
 
Vil du lese mer?  
´De tre bukkene bruse´ av Catarina Kruusval og ‘Bukkene Bruse på badeland’ av Bjørn F. Rørvik og Gry 
Moursund følger utstillingen. Les også om mer om bukkene på badeland – og få gode lesetips på 
Foreningen !Les sin nettside: http://leseskogen.no/dyrene/bok/ursus/bukkene-bruse-pa-badeland/ 
 
 
 
 

http://leseskogen.no/dyrene/bok/ursus/bukkene-bruse-pa-badeland/
http://leseskogen.no/dyrene/bok/ursus/bukkene-bruse-pa-badeland/


KUNST I SKOLEN    Vandreutstilling nr. 131 FABEL       10 
 

 
 
 
Bilde 6   
Brit Juul: Uten tittel, litografi 
   
  
Litt om kunstneren 
Britt Juul er billedkunstner. Hun er inspirert av modernismen og kaller seg en kolorist. Hun har blant 
annet laget bildene til diplomene som fredsprisvinnerne i 2007 mottok av Nobelkomiteen. 
 
Om bildet 
Brit Juul er kjent for sine abstrakte, fargerike bilder. Dette bildet består av flere forskjellige fargeflater 
som er satt sammen til et hele. Noen er ensfargede, mens andre har et mønster.  Men er det noen dyr 
her? Let og se – kanskje finnes det noe som kan se litt dyreaktig ut? Eller kanskje dyret har gjemt seg?  
 
Spørsmål til bildet 
Hva ser du i dette bildet? 
Hvilke farger ser du? 
Forestiller det noe spesielt? 
Kan du finne noe som likner på et dyr? Må alle bilder forestille noe virkelig? 
 
Stikkord  
Abstrakt kunst, sterke farger, mønster, bruke fantasien 
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SPØRSMÅL TIL UTSTILLINGENS TEMA  
 

• Kjenner du til historier hvor dyr er tillagt menneskelige egenskaper? Hvorfor har forfatterne valgt 
å skrive om dyr? 

• Noen dyr blir ofte framstilt slemme mens andre snille. Hvorfor? 
• Kjenner du noen barnesanger hvor dyrene har menneskelige egenskaper? 
• Mange tegneserier og tegnefilmer handler om dyr som er gitt menneskelige egenskaper og 

fremtoninger? Hvilke kjenner du til? 
•    Er det dyr som ligner mennesker, eller mennesker som ligner dyr i de eksemplene du har funnet? 

 
 
 
FORSLAG TIL PRAKTISKE OPPGAVER   
 
Bilde 1     
Harald Nordberg: Natt    
 
Fokusområde  
Teater/fysisk lek 
 
Utstyr  
En snor, utkledningsklær /kostymer 
 
Se på bildet Natt, og trekk eller legg en snor på gulvet eller ute på bakken. La én og én balansere på 
linjen, og la barna velge hvilket dyr de skal være. Hva med å være en høne eller en elefant? Hvordan går 
en elefant over en line? Dramatisér med glede! 
 
Vil dere dramatisere mer? 
• Les de nedenstående fablene Ulven kommer! Ulven kommer! og Den kloke haren høyt for barna  
• Snakk med barna om hvordan de opplevde fablene  
• Del barna opp i grupper og la dem dramatisere fablene  
• Til fabelen Ulven kommer! Ulven kommer! trenger man en gjetergutt, sauer, folk fra landsbyen og 

en ulv  
• Til fabelen Den kloke haren trenger man en hare, en løve og flere dyr  
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 Ulven kommer! Ulven kommer!  
Det var en gang en gjetergutt som voktet sauene for folk i landsbyen. Hver morgen samlet han sammen 
sauene og drev dem ut på beite; hver kveld samlet han dem igjen, og drev dem tilbake til landsbyen. 
Noen dager kunne det være fint oppe i fjellskråningen, og tiden gikk fort. Andre dager kjedet han seg, og 
tiden falt lang, fordi han ikke hadde annet å gjøre enn å se på sauene som gikk der og gresset fra morgen 
til kveld.  
En dag fant han på noe å more seg med: "Ulven kommer! Ulven kommer!" ropte han av full hals. "Det er 
en ulv som vil ta sauene! “Folk i landsbyen slapp alt de hadde i hendene og kom løpende alt de orket for å 
jage bort ulven. Men så var det jo ingen ulv; de fant bare gjetergutten som lo så tårene trillet da han fikk 
se de sinte, røde fjesene. Gjetergutten prøvde det samme påfunnet både én gang og flere ganger, og hver 
gang kom folkene opp fra landsbyen for å hjelpe ham mot ulven.  
Men så, sent en vinterkveld, nettopp som gutten skulle til å samle sauene for hjemturen, kom ulven 
virkelig. Han merket det først på sauene, som med ett ble så urolige og ga seg til å breke. Like etter kunne 
han skimte en lang, grå skygge som nærmet seg flokken gjennom halvmørke. Nå var gutten ordentlig 
redd, for ulven så stor og farlig ut, og han hadde bare gjeterstaven sin å slåss med. Han begynte å rope så 
høyt han kunne: "Ulven kommer! Ulven kommer! Det er en ulv som vil ta sauene!". 
Men denne gangen kom det ingen folk løpende fra landsbyen for å hjelpe ham. En og annen så opp da de 
hørte ropene, men de fleste ristet bare på hodet og sa til hverandre: "Nei, den går ikke lenger! Han har 
narret oss med det der en gang for mye! “Før gutten klarte å hente hjelp, hadde ulven tatt hele 
saueflokken.  
Moral: Ingen vil tro en løgnhals - selv når han taler sant. 
 
 
 Den kloke haren  
Det hadde vært uår i skogen, og det begynte å bli snaut med mat. Dyrene holdt møte for å rådslå om 
hvordan de skulle dele det lille som var. Haren ba om ordet og sa kjekt: "Jeg synes at alle dyrene skulle 
dele likt, jeg! “Det var en ganske god tale," svarte løven, "men den ville vært bedre om den hadde hatt 
skarpere klør og tenner!  
Moral: De store gjør som de vil, de små får gjøre som de kan. 
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Bilde 2   
Harald Nordberg: Amanda og løven 
 
Fokusområde 
Collage/fargelære 
 
Utstyr  
Store ark/gråpapir, myke blyanter eller kritt, maling i primærfargene rød, gul og blå + hvitt og sort, 
pensler, bilder av ulike trær. 
 
Innhold/metode:  
• La barna se på bildet Amanda og løven og snakk om hvordan det er satt sammen som collage. 

Fortell at de nå skal få lage en collage sammen   
• Del ut et A3 ark og en tykk, myk blyant. La alle barna tegne sitt store tre. Gå gjerne ut for å tegne 

et tre  
• Snakk litt om fargebruk, og om primærfargene gul, rød og blå. La barna få kun fargene blått og 

gult. La dem blande fargene, slik at det oppstår mange nyanser i grønt  
• Mal trærne 
• Etter at trærne er ferdig malt og tørket, klipp eller riv rundt trærne og lim trærne på en stor 

kartong eller gråpapir  
• Hva skal så inn i bildet? Dyr, mennesker, blomster. Velg ut et nytt element, for eksempel blomster 

men denne gangen bruker dere bare fargene rødt og blått 
• Lek frem en stor felles collage 

 
 
 

 
 

 
 
Bilde 3  
Liv Rygh: Nattvandrer 
 
Fokusområde  
Monotypi (Monotypi betyr en, det vil si at ingen trykk blir like!) 
 
Utstyr 
Papir, valser/kjevle, vannbaserte trykkfarger, plate, isoporplate, blader, blomster, tråder og annet en 
finner av trykkbare gjenstander. Sjablonger er også en idé å ha med (som f.eks. av en katt) 
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Innhold/metode  
• Se på bildet til Liv Rygh og snakk om hvor mange ulike ting som hun har tatt med i bildet 
• Gå ut, enten i skolegården eller ut i skogen, og finn ulike ting som kan være med i bildet  
• Ta så godt med trykksverte på en plate, og legg de ulike tingene dere har funnet på plata   
• Legg et hvitt ark over plata med de tingene dere har funnet, som blader, tråder etc. Det hvite arket 

er det som blir selve trykket 
• Legg en isoporplate, eller noe litt kraftig over arket. Tråkk/tykk hardt på denne noen ganger 
• Ta vekk isoporplata, og trekk det øverste hvite arket forsiktig av  

 
 
 

Bilde 4  
Eli Hovdenak: Rødhette   
 
Fokusområde  
Kritt-tegning 
 
Utstyr  
Boka om Rødhette 
Store ark / gråpapir 
Kritt 
Maling  
Pensler 
 
Innhold/metode 
Rødhette av Eli Hovdenak danner utgangspunkt for elevens fantasi og eget skapende arbeid.  
• Les eventyret om Rødhette og ulven for barna 
• Deretter ser dere på bildet til Eli Hovdenak. Undersøk hvordan bildet er laget, finn ut hva som er 

spesielt med halen til ulven, tennene, øynene (har han briller?) Hvilke farger er brukt? Undersøk 
og finn detaljene som teksten i boka ikke forteller oss noe om, f.eks. at ulven har briller, veska er 
rutete osv. 

• La så barna tegne sin egen ulv eller Rødhette med kritt. La dem tegne stort og bruk krittet godt. 
Strekene blir helt borte når de skal male etterpå. La ulven dekke hele arket, det gir følelsen av at 
ulven er diger 

• Be dem tegne på detaljer; som tenner eller en rufsete hale  
• Før barna går i gang med malingen, kan du i forkant velge noen farger de skal jobbe med, f.eks. 

primærfargene. La barna male bakgrunnen først, gjerne med en farge blandet med hvitt slik at 
ulike nyanser i fargen kommer frem.  Bruk gjerne svamp når de skal male store enkle flater (de blir 
fort lei malingen ellers). Deretter maler de figuren, men dem vente med øynene til slutt  

• Mal øynene med sterke klare farger  
• Heng opp bildene. Trekk gjerne en snor og heng bildene opp med klesklyper  
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Bilde 5 
Gunn N Morstøl: Eventyrstund  
 
Fokusområde  
Høytlesning /tegneserie 
 
Utstyr 
Bok, ark og tegneblyanter/farger 
 
Innhold/metode 
 Snakk litt om bildet. Hvilke dyr ser barna i bildet?  
 Tittelen på bildet er Eventyrstund, hvordan tenker barna at en eventyrstund skal 
 være? Hvordan skape en god eventyrstund? Skal det være litt mørkt, skal de sitte  
 ring, under et stort teppe?  

- Les bøkene, eller velg ut én av bøkene og les høyt for barna  
- Snakk om eventyret og hvordan barna opplevde det 
- La så barna tegne sin egen historie. Se eksempel nedenfor Hvis jeg var bukken bruse … 
 Se vedlegg 
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Bilde 6   
Brit Juul: Uten tittel   
 
Fokusområde  
Former i primærfarger. Bygg et bilde 
 
Utstyr  
Store fargerike ark 
Store hvite ark 
Saks 
Lim 
 
Innhold/metode  
Bygg et bilde: 

• Studér bildet til Brit Juul 
• La barna klippe eller rive sine egne former i ulike farger 
• Finn frem de hvite arkene og la barna få hvert sitt ark  
• Formene de har revet eller klippet ut fra de fargerike arkene skal de nå bygge et bilde med   

 
 

 
 
 
 



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti 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 vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

Kunst i Skolen 
Kongens gate 2
0153 Oslo
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no
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