
Heimdal kunstskole  

 

 

ÅRSMELDING FOR 2018 

Kunstskolen har i 2018 vært ledet av Elin Stømner, Trond Rømo og Anna Dahlø i styret for  Heimdal 

kunstforening, og dette  styret har også fungert som skolens styre. Alle tre i skolegruppa har fått 

godtgjørelse for dette arbeidet. Samarbeidet har fungert fint. 

Forretningsfører har vært Elin Stømner.  

SKOLENS KURSVIRKSOMHET 

Nedenfor viser tabellen lærerkreftene og de kurs skolen har holdt i løpet av 2017. Det har vært 

gjennomført til sammen 10 kurs med i alt 72 deltakere i tillegg til fire malegrupper med 38 deltakere.  

Lærer/leder Kurs/studiering Varighet Deltakere 
på kurs 
vår 18 

Deltakere 
på kurs høst 
18 

Andreas Forteas Malekurs, dag 10 dager 5 5 

Charlotte Rostad tegnekurs 10 kvelder 5 6 

Trond Rømo Malekurs 10 kvelder 6 9 

Marianne Mo Keramikk 10 kvelder  6 (maks) 

Mari Oseland Grafikk 10 kvelder  6 (maks) 

Trond Rømo Workshop 11-11 2 lørdager 5 8 

Nirmal Dhunsi    « 2 helger 10 (maks) 10 (maks) 

Malegruppe uten 
lærer, mandag kveld 

studiering 10 kvelder 10(maks) 9 

Malegruppe uten 
lærer torsdag 
formiddag 

studiering 10 
formiddager 

8 5 

 

KURSTILBUDET 

Dette året har vi fått mange nye lærere på kunstskolen, og vi fikk også Charlotte Rostad en ny 

periode som tegnelærer etter avbrekk. Andreas Fortes fungerer godt på dagkurset i kunstmaling, og 

Rømos kveldskurs er veldig populært. I høsthalvåret fikk vi nye lærere både i grafikk og keramikk, og 

dette var også vellykket og førte til fulle kurs. Høsthalvåret ble gjennomført med 50 elever og 14 på 

malegruppe, et spesielt godt halvår, mens det var 31 elever og 18 på malegruppe i første halvår.  

ANNONSERING 

Skolen har spredt kurstilbudet gjennom annonser i Adressa på papir og digitalt, vi har produsert 

flyers og plakater, og vi har hatt annonser på Facebook. I tillegg har vi hatt omtaler og annonse  i 



Heimdalsbladet. Her har Trond Rømo bidratt med spennende kunstnerisk utforming av materiellet 

vårt. 

ELEVUTSTILLING 2018 

Elevutstillinga 2018 ved Heimdal kunstskole ble åpnet med korgfest 24.mai og sto til 10.juni.  

 

Heimdal 22.03.2019 

Anna Dahlø 

 

 

 

  

 

 


