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OM VANDREUTSTILLINGENE

Kunst i Skolen produserer kunstutstillinger 
som turnerer mellom skoler og barnehager  
i hele landet. Til en hver tid er det ca 
40 utstillinger på turné. Målet for disse 
vandrende utstillingene er at barn og unge 
i hele Norge skal ha muligheten til å se og 
oppleve kunst og ha tid og rom til å jobbe 
med ulike temaer knyttet til utstillingene.

Vandreutstillingene består av innrammet 
grafikk, foto eller tegning samt aktuelt 
tilleggsmateriell. Utstillingene turnerer uten 

formidler, men med en lærerveiledning med 
forslag til hvordan læreren kan arbeide med 
utstillingen sammen med elevene. Den 
inneholder også gjerne en kort kunstner-
biografi og en beskrivelse av kunstverkene 
eller temaet utstillingen tar opp. Lærer-
veiledningen har også referanser til målene  
i læreplanen.

Utstillingene er pakket i lett håndterlige 
kofferter eller kasser og inneholder fra fire 
til åtte bilder. Den kan henges i fellesrom 

Bildene er fra utstillingen “Apefjes”.  
Utstillingen består av fire illustra- 
sjoner fra Tor Erling Naas og Sigbjørn 
Lilleengs bøker, Apefjes (2011) og  
Ulvehjerte (2013). Til hver av de 
originale tegningene, følger også bok-
sidene slik at elevene kan se hvordan 
tegningene er blitt etter at de er farget 
og bearbeidet for bok. Med utstillingen 
følger også de to bøkene Apefjes og 
Ulvehjerte samt en digital presentasjon 
hvor Lilleeng viser hvordan han lager 
tegneserien.

Målgruppe for denne utstillingen er fra 
7.-10. trinn. Et av kompetansemålene 
for 7. klasse er at eleven skal kunne 
lage tegneserier.



ORGANISERING / LEIE AV UTSTILLING

De fleste av våre utstillinger leies ut direkte 
til skoler. Kunst i Skolen lager turnéplaner 
til hver utstilling, og som medlemsskole 
får man med jevne mellomrom tilbud 
om å motta en vandreutstilling. Skolen 
får beholde utstillingen i en måned, og 
når perioden er over, har skolen ansvar 
for å bringe utstillingen videre til neste 
medlemsskole. En utstillingsperiode koster 
kr 700,-. Frakt til neste utstillingssted 
kommer i tillegg. Kunst i Skolen har en god 
fraktavtale med Bring og er behjelpelig 
med å ordne med frakten.

Vi leier også ut utstillinger direkte til 
kommuner og flere kommuner bruker våre 
utstillinger som en del av sitt tilbud i Den 
Kulturelle Skolesekken. Da leies utstillingen 
gjerne for et halv eller et helt år av gangen, 

avhengig av hvor mange skoler som skal 
besøkes. Leie av utstilling koster 3750,- for 
høstsemesteret og 5750,- for vårsemesteret. 
Når kommunene leier utstillinger er det 
forskjellig praksis. Noen har egen formidler 
som besøker skolene, noen henger utstil- 
lingen opp i et lokale skolene kan besøke, 
og andre igjen tilbyr skolene utstillingen 
og lærerne tar ansvaret for formidlingen. 
Kunst i Skolen kan utarbeide turnéplaner for 
kommuner hvis det er ønskelig og vi holder 
gjerne lærerkurs på forhånd. Ta kontakt med 
oss så finner vi en løsning som passer deres 
behov.

Kontaktperson for vandreutstillingene er 
Marianne Hoen. Kontakt oss gjerne på 
epost eller telefon: kis@kunstiskolen.no 
eller 23 35 89 30.

eller klasserom/avdelinger og skolen 
beholder utstillingen i fire uker.  

Kunst i Skolens tilbyr en rekke ulike utstil-
linger. Noen av utstillingene er presentasjon 
av én kunstner, mens andre igjen er satt 
sammen etter tema. Vi har også utstillinger 
med originalillustrasjoner fra bøker eller 

basert på kunstneriske teknikker som  
f.eks tegning, trykkteknikker, perspektiv osv.  
Vi tilbyr utstillinger for alle trinn, fra de minste 
barna i barnehagen og opp til elever  
i videregående skole. 

På våre nettsider ligger en fyldig presen-
tasjon av hver utstilling. Se kunstiskolen.no 



KUNST I SKOLEN 
Kunst i Skolen er en frittstående ideel medlemsorganisasjon som  
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og 
materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. Organisasjonen 
er landsdekkende og støttet av Kunnskapsdepartementet.

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.

Kunst i Skolens hovedoppgave er produksjon og administrasjon av vandreutstillinger. 
Gjennom disse vandreutstillingene får mange tusen skolebarn hvert år stifte bekjentskap 
med visuell kunst fra kjente kunstnere og mulighet til å jobbe med inntrykkene sammen 
med egen lærer. For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi også 
digitale bildepresentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Kunst i Skolens styre:
Styreleder Arne Marius Samuelsen, dosent HiT, Notodden
Styremedlemmer Mona Grønstad,  kunstner, lærer Kulturskolen Ås
Wenche Hansen, faglærer kunst og håndverk Rødtvet skole, Oslo
Anna Carin Hedberg, kunstner, kurator formidling Nasjonalmuseet
Sabina Jacobsson, billedkunstner, lærer Westerdals, Oslo
Varamedlemmer Line Wælgaard, kunstner, lærer Engebråten skole, Oslo
Erling Berrum, rektor, Abildsø skole, Oslo
Britt Juul, billedkunstner, Mysen 
Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag og

KUNST I SKOLEN   
Kongensgt 2, 0153 Oslo
23 35 89 30
kis@kunstiskolen.no

 


