
Åpen prekvalifisering for kunstnere
Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS)

Nord-Aurdal kommune har bygd ny ungdomsskole like ved Fagernes sentrum.
Kunstutvalget inviterer til åpen prekvalifisering og oppfordrer to eller flere kunstnere til å 
søke sammen.
 
Det er avsatt 2 millioner til hele kunstprosjektet, som i alt har fire delområder.
Det er de to første delområdene kunstutvalget etterspør søknader til.

Del 1: Et fasadeprosjekt. Budsjett: 1.100.000,-
Del 2: Et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere og elevene ved skolen. Budsjett: 250.000,-
Disse to prosjektene kan sees under ett.

Kunstutvalget ønsker en kort motivasjonstekst, CV, samt 10 bilder av kunstprosjekter som 
representerer kunstnerskapet til kunstneren eller kunstnergruppa som søker.
Materialet sendes samlet i en PDF (maks filstørrelse 5 MB) til kultursjef Renate Remme 
Øverseth på e-post: Renate.Remme.Overseth@nord-aurdal.kommune.no
Merkes: Prekvalifisering NAUS. Frist for innsendelse 21. november.

4-6 kunstnere/grupper inviteres videre til et møte med kunstutvalget for en samtale om 
prosjektet. Disse møtene vil danne grunnlaget for en endelig beslutning om hvilke kunstner/
kunstnergruppe som velges. Møtene vil finne sted i tidsrommet 13.- 17. januar 2020.
Gjennomføringen av prosjektene skal skje 2020-2021.

Eventuelle spørsmål vedrørende prekvalifiseringen kan rettes til kunstkonsulent Marit 
Arnekleiv: m-arnek@online.no

mailto:Renate.Remme.Overseth@nord-aurdal.kommune.no


Om skolen og plan for kunstprosjektene

Om Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS)
Den gamle ungdomsskolen ble revet i 2017 og den nye skolen ble bygd på samme tomt og 
åpnet 3. januar 2019.
Bygget ligger inntil Valdreshallen som rommer bl.a. idrettshall og svømmehall. Dette bygget 
ble renovert samtidig med at den nye skolen ble bygd.
Skolen har tre klasser på hvert trinn, tilsammen 210 elever og 35 ansatte.
Området rundt NAUS representerer kommunens oppvekstmiljø med både barnehage og 
barneskole i nærheten. Uteområdet er derfor tilrettelagt for fysisk aktivitet for alle disse 
gruppene og for de som benytter seg av Valdreshallen.
Hele bygningsmassen er kledd med grå sementplater, og bygningens eksteriør forteller lite 
om hva bygget rommer. Innendørs har bygget tre plan som huser ett skoletrinn i hver 
etasje. Et atrium ligger i sentrum av bygningskroppen med glassfasade ut mot et mindre 
område, avgrenset fra resten av utearealet. Både eksteriør og interiør mangler 
identitetsmarkører som sier noe om: HVEM ER VI, HVA GJØR VI.

Plan for kunstprosjektene
Kunstprosjekt del 1: 
Fasaden på bygget fremstår noe monotont, og det ønskes mer farger på veggene. 
Inngangen til skole og hall ligger i et skyggeparti og er lite synlig. Her er det et stort 
veggareal som det er mulig å benytte, det er også ønskelig at fasadepartier mot 
aktivitetsområde i nord og fasaden på de to fløyene som vender vestover, får felter som 
kontrasterer resten av eksteriøret. Det er viktig at kunstverket har et uttrykk som forteller 
noe om hvem som er brukere av bygget og på ulike måter kan kommunisere med 
ungdommene på skolen. 
Kunstprosjekt del 2: 
Både elever og lærere ved skolen har etterspurt områder der elevene selv kan vise sine 
arbeider. Dette gjelder først og fremst i faget kunst og håndverk, men det er også aktuelt for 
andre fag. Fra bakre vegg i atriet er det en veggflate som er gjennomgående til de to andre 
planene. Her er det ønskelig at enten kunstner/kunstnergruppe for kunstprosjekt del 1, eller 
kunstner i et eget oppdrag, samarbeider med lærerne og elever i kunst og håndverk om å 
utvikle et visningssted for elevarbeider. Dette kan utvikles gjennom en workshop eller at 
man finner andre hensiktsmessige samarbeidsformer.
Kunstprosjekt del 3: 
Et workshop-program skal utvikles i samarbeide med lærerne på kunst og håndverk og vil 
implementeres i faget. Kunstnere med ulike fagområder/kunstuttrykk vil bli invitert til å lede 
ulike workshops. Dette vil foregå over en periode på tre år med to ulike prosjekter for hvert 
skoleår. Arbeider fra hver av disse workshopene vil bli presentert i visningsstedene på 
skolen, avløst av andre elevarbeider og nye workshops.
Kunstprosjekt del 4: 
Det bor og virker mange kunstnere i Valdresregionen. Utvalget mener det er viktig at skolen 
også kan synliggjøre noen av regionens kunstnere og dermed øke bevisstheten om 
kunstnerskap som finnes i elevenes nærområde. I møterommene ved skolen som bl.a. blir 
benyttet til elev-lærer-foreldresamtaler, vil en eller flere kunstnere fra regionen bli forespurt 
om å utvikle arbeider til disse spesifikke rommene.



I området nord for skolen blir det tilrettelagt for ulike aktiviteter.

Felles inngang til Valdreshallen og ungdomsskolen.



Et avgrenset uteområde ved atriet mellom de to vestvendte fløyene.

Veggene i atriet kan benyttes til elevenes visningssted.



Gjennomgående vegg til øvrige etasjer.

Vegg visningssted 2. etasje.


