
 

Kulturlæreplan for Valsgård Skole 
 
Formål Kulturlæreplanen skal synliggøre de kulturtilbud børnene kan forvente at møde i deres skolegang på 
Valsgård Skole. Endvidere skal den være en rettesnor for lærerne i forhold til at bruge disse tilbud i 
understøttelse af undervisningen.  
 
Kultur af børn  
Børns møde med kulturen realiseres dagligt gennem undervisning i især historie, billedkunst, håndværk og 
design, musik samt dansk.  
Årlige tilbagevendende forløb er:  

Skolekomedie på 6. årgang  
Skolefest for alle  

 
Ugentligt præsenteres eleverne for den danske sangskat ligesom de jævnligt selv optræder ved 
Fællessamling 

  
Spil-dansk-kommune  
 
De sidste år har vi været Spil-dansk- kommune hvilket giver mulighed for at synge derhjemme, også selv om 
forældrene ikke kan melodien.  
 
Kulturprodukter  
Kulturprodukter lavet af elever udstilles så vidt muligt på skolens arealer og vises på løbende på 
skoleporten.  
 
Kultur med børn  
På Valsgård Skole er der sædvanligvis flg. undervisningsforløb  
Besøg på Boldrup Museum i  1. klasse  
Syng på tværs - 2 årlige arrangementer hvor børn, forældre og bedsteforældre synger sammen.  
 
Børns Møde Med Kunsten 
 I løbet af skolegangen 0.-6.- klasse får børnene mulighed for at arbejde sammen med en udøvende 
kunstner gennem organisationen Børns Møde Med Kunsten.  
 
Samarbejde med Kulturskolen  
Årligt tilbagevendende tilbud Lejrskole på 6. og 3. årgang hvor lokalitetens kultur indgår som en del af 
lejrskolen. 
Aalborg Teater for eleverne i 2. klasse  
Levende musik i skolen - Hvert år kommer der udøvende professionelle musikere ud på skolen. Dette sker 
gennem organisationen Levende musik i skolen. Der er tre koncerter om året, så alle elever på skolen får 
dette tilbud en gang i løbet af et skoleår.  
 
  



 

Børnekulturugen 
I uge 21 er der børnekulturuge i Mariagerfjord Kommune. Der købes forskellige kunstnere hjem, og vi 
tilstræber at vores børn deltager i de events der er. Men udbud og efterspørgsel samt transport betyder at 
vi ikke altid får mulighed for at deltage i de udbud der kunne ønskes.  
 
Desuden 
Aalborg Symfoniorkester tilbyder ca. hvert 3. år en koncert med forudgående undervisning.  
Høvdingebold for 5.-klasserne  
Skole-OL for mellemtrinnet  
Ordkraft på Nordkraft  
Mariagerfjords tre kor giver hvert år koncert.  
Mariagerfjord Bibliotekerne udbyder hvert år kultur- og undervisningstilbud.  
 
Eksempler på kulturmøder som vi fik mulighed for at deltage i  
Kulturmødet på Mors. 4. årgang deltog i august 2017.  
Danseprojekt Be part of. 5. årgang deltog i maj 2018.  
Håndboldkaravanen ved den lokale sportsforening i august-september 2017  
Rollespil på Fyrkat, 5. årgang deltog i maj 2018  
 
Det tilstræbes at alle årgange får et kulturtilbud der fysisk er placeret uden for skolen i løbet af et skoleår. 
Hvilke afhænger af udbuddet. Kulturtilbud der er rettet mod kultur med børn og kultur for børn, vises i 
logbog.  
 
Denne findes i øjeblikket som en fil i google-drev. Følg linket: 
https://docs.google.com/document/d/1af3cReUAtk6V_lVGwNihCKrIxezfatphA30sujE1gHI/edit?us 
p=sharing 
 


