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FORMÅL
1.

Verdal kulturskole skal formidle kunnskap i estetiske fag og vekke elevenes interesse for ulike
kulturuttrykk. Kulturskolen skal være en naturlig del av barn og unges oppvekst og bidra til å
utjevne forskjeller i samfunnet.

ELEVPLASS
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Kulturskolen er et tilbud til barn og unge i Verdal til de er ferdige med videregående opplæring.
Elevopptaket gjøres to ganger pr år, hovedopptak før skolestart om høsten og et
suppleringsopptak etter juleferien. Elevene tas opp etter alder, men elever ungdomsskolealder
vil prioriteres. Ved suppleringsopptak vil andre faktorer også spille inn, f.eks. undervisningssted
og gruppesammensetning. Det vil også tas spesielle hensyn når elevens behov krever det.
Søknader sendes inn via kulturskolens søkemodul. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. juni.
For nybegynnere er de to første undervisningstimene prøvetid. Etter denne prøvetiden må
eleven betale for hele semesteret. Elever som hadde elevplass på samme fag foregående
semester har ikke denne retten.
Dersom eleven er syk mer enn fire uker sammenhengende pr semester eller ved flytting kan
elevavgiften reduseres forholdsmessig til den perioden eleven ikke har fått undervisning.
Elevplassen beholdes for et skoleår om gangen. For å være sikret elevplass neste skoleår, må
eleven re-registreres via kulturskolens elevportal i perioden 1. mai til 31. mai.
Oppsigelse
a. Ved å ikke re-registrere eleven innen fristen er elevplassen sagt opp.
b. Elevplassen kan også sies opp for vårhalvåret. Dette gjøres ved å sende utmeldingen til
kulturskolens ledelse (kulturskolen@verdal.kommune.no) før 1. desember med virkning fra
1. januar. Dersom utmeldingen mottas etter fristen, må det betales elevavgift for hele det
vårsemesteret.
c. For kulturskoleelever som neste år skal begynne på videregående skole, er oppsigelsesfristen
15. juli.
Dersom elevavgift ikke betales etter gjeldende frister, vil eleven miste plassen.
Elevavgiften fastsettes av kommunestyret samtidig med andre kommunale avgifter og
betalingssatser.

UNDERVISNINGEN
11.
12.

Kulturskolens undervisning følger skoleruta. Den første uka ved skolestart gjennomføres det
møter mellom foresatte, eleven og kulturskolelæreren.
I perioder kan undervisningen bli intensivert, noe som kan føre til avspasering i slutten av
skoleåret.
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13.

Dersom læreren er syk kan undervisningen måtte avlyses. Ved mer enn tre avlysninger pr
semester, kan deler av elevavgiften bli refundert. Dette bortfaller dersom undervisningen blir
erstattet senere i semesteret.

ELEVEN OG FORESATTE
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ved endring av bostedsadresse, e-postadresse eller mobiltelefonnummer, plikter foresatte å
gjøre endringer i kulturskolens elevportal eller gi kulturskolen beskjed om dette på annen måte.
Det forutsettes at elevene har tilgang på instrument eller annet nødvendig utstyr. Kulturskolen
har enkelte instrument til utleie.
Eleven må møte forberedt og i rett tid til alle undervisningstimer, samspilløvinger, opptredener
og annet som er avtalt med lærer.
Hvis eleven er forhindret fra å møte til time, skal det på forhånd gis beskjed om dette til læreren.
Eleven vil ikke få forsømte timer tilbake.
Ved gjentatte fravær uten gyldig grunn eller ved manglende interesse for undervisningen, kan
rektor utelukke elever fra videre undervisning.
Elevene må også rette seg etter de bestemmelser som gjelder på de forskjellige undervisningsstedene.
Verdal kommune har tegnet en barneulykkesforsikring som også gjelder «mens de deltar i enhver
aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole og aktivitetsskole (tidligere SFO).»

