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1. Generelt:
Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i opplæringsloven § 13-6.
Musikk- og Kulturskoletilbud:
``Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud
til barn og unge``
2. Organisasjon:
Høylandet kulturskole eies og drives av Høylandet kommune.
3. Formål:
Kulturskolen på Høylandet skal være en møteplass der barn og unge kan utvikle sine kulturelle
interesser og ferdigheter.
«Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker
det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk»
( Rammeplan for kulturskolen 2016)
4. Hovedmål:
-

Å gi elevene opplevelse av trivsel, mestring og begeistring.
Å utvikle elevenes musikalske og skapende evner.
Å gi elevene muligheten til å opptre foran et publikum, under trygge rammer.
Å være en ressurs for det øvrige skoleverket og frivillige kulturlivet i kommunen.

5. Målgruppe:
Elever fra 1. trinn i grunnskolen, til og med 19 år. Voksne kan også søke.
6. Administrasjon:
Skolens administrasjon er underlagt kommunalsjef oppvekst- og kultur. Kulturskolen ledes av rektor.
7. Undervisning:
-

Gis i friminutt, i SFO-tid og etter skoletid.
Foregår på musikkbygget, Høylandet barne- og ungdomsskole.
Følger den kommunale skoleruta bortsett fra oppstart andre uka i høstsemesteret.
Avslutter en uke før grunnskolen til jul og en uke før grunnskolen til sommerferien.
Undervisningstid:

1 elev
2 elever sammen
3 elever sammen
Grupper med flere enn 3 elever

22,5 minutt
30 minutter
45 minutter
45 minutter

Side 2 av 3

8. Tilbud:
Det gis individuell undervisning og gruppeundervisning på ulike instrumenter. Noen tilbud vil være
komprimerte. Blåseinstrument tilbys fra 3. klassetrinn.
Tilbudet kan variere fra år til år. Tilbudet avhenger av antall påmeldte, kompetansen til lærerne og
muligheten til å skaffe instruktører.
9. Søknad:
Søknad om elevplass eller utmelding sendes elektronisk. Link «søknadskjema» på
hoylandet.kommune.no
Søknadsfrist: 1. mai. Svar gis innen 1. juni.
10. Kulturskoleavgift
Kommunestyret vedtar satsene på elevavgift. Det tas forbehold om endringer i løpet av skoleåret
- Påmeldingen er bindende for et halvt år om gangen.
- Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift.
- Avlyst undervisning som skyldes lærerfravær blir fratrukket på elevavgiften. Jfr.sak 28/11 i KS
16.06.2011 godskrives tapt undervisning med kr 63 .- pr . undervisningstime.
- Elevavgiften betales 2 ganger årlig.
- Elevene må selv kjøpe lærebøker.
- Ved manglende betaling kan musikkskolen si opp tildelt plass. Før tildelt plass sies opp skal det
sendes ut skriftlig varsel til betaler. Tildelt plass sies ikke opp hvis det foreligger søknad om
betalingsutsettelse.
11. Forventing til elevene:
-

Møter presis og forberedt til undervisningen og har med nødvendig utstyr.
Gir beskjed ved fravær.
Sammen med foresatte tar kontakt med lærer for å avklare spørsmål, innspill som omhandler
undervisningsopplegget, og melder fra om behov for spesiell oppfølging.
Ved manglende interesse eller disiplinære grunner, kan eleven miste plassen i Kulturskolen.

12. Undervisningspersonale:
-

Lærerne skal stå for den faglige utviklingen og opplæringen av den enkelte elev i kulturskolen ut
fra den enkeltes forutsetninger.
Enkeltvis og samlet har de ansvar for at kulturskolen blir drevet i overensstemmelse med
gjeldende mål og retningslinjer.
Gjennomføre foreldresamtaler.
Medvirkning på elevkonserter og prosjekter.
Underlagt taushetsplikt.
Iflg. opplæringsloven er det krav om at alle musikk- og kulturskoleansatte må levere politiattest
ved ansettelse.

§ 13. Leie av instrument:
-

Kulturskolen leier ikke ut instrumenter til elevene.
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