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Skrivekunst
Alle barn og unge har i utgangspunktet en drift til å skrive, og
lyst til å fortelle en historie. Vi ser at barna utvikler språket
gjennom ordleker, rim, regler og muntlige ellinger/tellinger. Vi
ønsker å videreføre dette inn i språkets skriftlige verden. Og gi
barn og unge en lyst til å fortsette leken med språket på et
papir. Skriving hjemme, skriving i grupper, skriving
selvstendig, – samt hele tiden få respons på skrivingen, vil
være vesentlig metodikk i dette tilbudet.
Skrivekunst er ment som en ressurs og et samlingssted for
barn og unge som fra før liker å skrive, som ønsker å lære et
håndverk, som har noe å formidle- men på sin måte, sin stil og
form og i eget tempo.
Hva vil resultatet etter deltakelse på skrivekunst være?
Resultater kan være så mangt. Noen kan bli flinkere til å skrive
stil, andre blir sikrere når de skriver ”rap”tekster. Noen ganske
få vil jobbe med roman, filmmanus eller andre store oppgaver.
Hvorfor skrivekunst?
For mange oppfattes det å skrive som kjedelig og skoleretta,
men her skal barn, unge og voksne få mulighet til å uttrykke
seg gjennom ord, og det å skape skal være morsomt.
Undervisningen vil ikke basere seg på å formidle fra lærer til
elev, men læreren vil fungere som veileder. Det fins mange
som har skrivebordsskuffen sin full, så her kan du komme å få
veiledning og respons på dine tekster.

Hvem kan delta?
Vi har satt en nedre aldersgrense på 10 år (grunnskolens 5.
klassetrinn) for å delta på dette tilbudet.
Undervisningstid
Skrivekunst har 38 ukers undervisningsår. Ukentlige leksjoner á
60 minutter.
Undervisningssted
Skrivekunst holder til på kulturskolen (Aspåsen skole)
Påmelding
http://kulturskolen.bodo.kommune.no
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