
Heimdal kunstskole

ÅRSMELDING FOR HEIMDAL KUNSTSKOLE 2020

Anna Dahlø ledet kunstskolen fram til årsmøtet 2020, da det ble valgt nytt styre og Helén Eliassen tok

over som skoleleder. Høsten 2020 har skolen  vært drevet av en skolegruppe innad i foreningsstyret

som har bestått av  Karina Hildrum Berg, Tone Heggenhougen og Helén Eliassen. Berg har hatt ansvar

for kurspåmelding/fakturering og Heggenhougen for annonsemateriell, flyers og plakater. Karina

Johansen Borgerås publiserte kursvirksomheten på kunstforeningens nettside og Facebook. Skolens

kurs ble annonsert i Adresseavisen og via Facebook-arrangementer som ble annonsert.

Heimdalsbladet trykte artikkel som vi leverte.

Det ble gitt godtgjørelse til de tre i skolegruppa.

Heimdal Kunstforenings styre har også fungert som skolens styre. Kunstforeningens styre har vært

underbemannet, og det er utfordrende for styret å ha oversikt og innsikt i kunstskolens virksomhet,

samtidig som et mindretallig styre skal ha ansvar for vedlikehold av huset, drift, utstillinger og andre

aktiviteter i kunstforeningen. Dette er en erfaring som er høstet over lang tid, og situasjonen bør tas

tak i og drøftes for å finne bedre løsninger

Forretningsførere for skolen har vært Karina Berg og Signe Karmhus.

SKOLENS KURSVIRKSOMHET I “KORONAÅRET”

2020 var et utfordrende år, med koronapandemi og strenge smitteverntiltak. Dette medførte at kurs

ble utsatt og delvis gjennomført digitalt. Helgekurset med japansk tresnitt (Elisabet Strand Alsos) ble

utsatt fra høsten 2020 til våren 2021, og vi fikk “koronakompensasjon” som følge av dette.

En av de to helgene med Nirmal Singh Dhunsi ble høsten 2021 gjennomført digitalt.

Andreas Fortes lagde et digitalt opplegg for sine kurs på vårparten, men det var utfordrende å få

deltakerne med på dette. Utsatte kurskvelder ble gjennomført i perioder der dette lot seg gjøre.

Fortes holdt også workshops  for ungdom på dagtid to uker på sommeren. Workshopene ble holdt i

kunstforeningens lokaler, finansiert av Trondheim kommune (“koronamidler”) som ledd i

kommunens sommertilbud for barn og unge. Leie av kunstforeningen ble betalt av bevilgede midler.

Tabellen nedenfor viser lærerkreftene og de kursene skolen har hatt i løpet av 2020. Til tross for

utfordrende omstendigheter rundt korona har det har på vårparten vært gjennomført seks kurs og

tre studiegrupper med i alt 17 deltakere. I høstsemesteret var det 36 deltakere fordelt på fem kurs og

17 deltakere fordelt på tre studiegrupper. Det ene planlagte kurset (japansk tresnitt med Elisabet S

Alsos ble utsatt til våren 2021.)

Pandemien har også gjort seg tydelig utslag i at noen kurs- og gruppedeltakere har nølt med å melde

seg på kurs og grupper. Dette har vært utfordrende, med noen på- og avmeldinger. De største

utfordringene har imidlertid vært utsettelser og det å forholde seg til nasjonale og lokale

myndighetenes stadige endringer i restriksjonene. Til tross for dette må det kunne sies at skolen så

langt har kommet relativt godt ut av den utfordrende situasjonen



Alle kurs har vært holdt i Heimdal Kunstforening på Heimdal.

Lærer/leder Kurs/studiering Varighet Deltakere
på kurs
vår 2020

Deltakere på
kurs
høst 2020

Andreas Fortes Malekurs, dag 10 dager - 6
Andreas Fortes tegnekurs 10 kvelder 6 avlyst
Andreas Fortes Malekurs 10 kvelder 8 8
Franziska Willuhn Keramikk 10 kvelder 6 -
Franziska Willuhn Keramikk 10 kvelder 6 -
Jasmine Jones Keramikk 10 kvelder - 6
Jasmine Jones Keramikk 10 kvelder - 6

Nirmal Singh Dhunsi Malekurs 2 helger 10 (maks) 10 (maks)
Elisabet Alsos Strand Japansk tresnitt

Mokuhanga
2 helger 8 7 påmeldte

(utsatt pga
korona til vår
2021)

Totalt antall
kursdeltakere

44 36

Malegruppe uten
lærer, mandag kveld

Studiering 10 kvelder 13 6

Malegruppe uten
lærer torsdag
formiddag

Studiering 10
formiddager

6 8

Malegruppe uten
lærer torsdag kveld

Studiering 10 kvelder 1 3

Totalt antall
studiering

20 17

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 og Instagram. I tillegg har vi hatt omtaler og

annonse  i Heimdalsbladet. Tone Heggenhougen har stått for layout og utforming av materiellet vårt.

Kurstilbudene har også vært kunngjort via kunstforeningens og skolens Facebooksider.

ELEVUTSTILLING 2019

Elevutstillingen 2020 ved Heimdal kunstskole sto fra 20.juni til 5. juli.  Som følge av pandemien måtte

den planlagte sommerfesten med performance avlyses og Sommerutstillingen (elevutstillingen) ble

holdt rundt denne perioden i stedet.

(se årsmelding for Heimdal Kunstforening).



Trondheim, 15.04.2021

Helén Eliassen

skoleleder


