VARDØ KOMMUNE
KULTURSKOLEN

Retningslinjer for undervisningen
1. Skolerute
Kulturskolens undervisning følger skoleåret. Kulturskolen har de samme fridager som
grunnskolen ved jul, påske, pinse, (solfri) og i høst/vinterferien. Kulturskoletilbud som drives
prosjektrettet (for eksempel kor, korps og band) kan bli avsluttet tidligere. Fridager forøvrig
blir gjort kjent ved begynnelsen av hvert halvår.

2. Undervisningstimer
Elevene har undervisning hver uke dersom ikke annet er avtalt. Innkalling til undervisningen
kommer på begynnelsen av skoleåret. De som har fast time hver uke følger denne gjennom
hele skoleåret. For elever med rullerende undervisning vil de få en ny plan ved begynnelsen
av hvert halvår. Eventuelle avvik fra timeplanene vil det bli gitt beskjed om.

3. Oppmøte
a) Oppmøte på undervisningen
Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimer og øvelser. For elever på
alle blåse- og bandinstrumenter er deltagelse i et kor, korps eller samspillgruppe en
del av undervisningen så snart eleven har lært nok til å delta i slike aktiviteter.

b) Ved avvik i den normale skoledagen
Hovedregelen for undervisning er:
Når eleven er på skolen eller skolens område skal eleven ha sin
kulturskoleundervisning. Dette gjelder også ved for eksempel tema- og prosjektuker.
–Hvis undervisningen kolliderer med teoriprøve (i grunnskolen) skal eleven gi beskjed
til kulturskole-læreren. Timen vil i den utstrekning det er mulig bli flyttet/endret
tidspunkt på, slik at eleven ikke skal tape kulturskoleundervisningen. Det er kun
beskjed fra kulturskolens lærere eller administrasjon ut over disse nevnte dager som
gjelder som gyldig fravær fra undervisningen. Grunnskolens lærere kan ikke avlyse
eller nekte eleven å gå på kulturskoleundervisning.

4. Melding om fravær
Foreldrene plikter å gi beskjed om fravær. Beskjed gis på telefon dersom du ikke treffer
læreren på denne telefonen kan beskjeden gis direkte til respektive lærer.
Maria
Eleven kan ikke regne med å få igjen timer den taper p.g.a. fravær.
Er læreren syk eller forhindret fra å gi undervisning, vil det i den grad det er mulig bli satt inn
vikar. Elevene skal hvis mulig varsles dersom en undervisningstime avlyses.
Vi gjør oppmerksom på at elever som blir kjørt til time ikke bør slippes av
utenforundervisningslokalet uten at en vet undervisningen går som normalt. Det kan hende
undervisningen er avlyst uten at beskjeden har nådd fram.
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5. Opptak
Elevplassene i kulturskolen er faste dvs. de som er elever behøver ikke søke om opptak hvert
år. Hvis eleven derimot ønske å skifte til en annen elevplass må det søkes om det.
Søknadsfristen for opptak i kulturskolen for neste skole år er 15. mai og 15. nov. Eleven kan
normalt ikke ha mer enn 1 fast elevplass. Dersom det er ledige elevplasser (ikke venteliste)
kan samme elev gis flere elevplasser, men da begrenset til et halvår av gangen.

6. Utmelding
a) Utmelding
Utmelding av kulturskolen skal skje skriftlig innen 1. Desember for vårhalvåret, og
innen 1. Mai for høsthalvåret. Elevplassen gjelder inntil den sies opp skriftlig av en av
partene, og kulturskoleavgiften for vår- eller høsthalvåret vil bli innkrevd etter
gjeldende regler dersom utmeldingsfristen ikke overholdes. Kulturskolen gir alltid
skriftlig tilbakemelding som bekreftelse på mottatt utmelding.

b) Elever som slutter midt i halvåret
Elevplassene i kulturskolen er halvårige, dvs at dersom eleven slutter midt i et halvår,
vil elevkontingenten vanligvis ikke bli ettergitt.

c) Fravær
Fravær skal meldes før man er borte. Er det ikke mulig å melde fra på forhånd
meldes fraværet første skoledag etter at fravær har funnet sted. Fravær som ikke
varsles regnes som ugyldig. Ved 2 ugyldige fravær i løpet av et halvår kan eleven
miste retten til elevplassen.

7. Elevkontingenten
Elevkontingenten skal betales på forskudd for hvert halvår. Vi har søsken og aktivitets
moderasjon. Dvs. man betaler halvpris for for andre tilbud/søsken. For to søsken som til
sammen går på 3 tilbud, vil man betale en full pris og halv pris på de neste to tilbudene.
Forfallsdato er 20. Oktober og 20. Februar for henholdsvis høst- og vårhalvåret. Dersom
eleovkontigenten ikke blir betalt innen fristen, kan eleven miste sin elevplass.

8. Skolemateriell
Kulturskolen har noe materiell til leie for elevene. Det må påregnes noe utgifter til noter
hvert halvår.
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