RETNINGSLINJER FOR HEMNE KULTURSKOLE

1. Søknadsfrist
Kulturskolen har opptak to ganger i året.
Søknadsfrist høstsemester:

1.juni

Søknadsfrist vårsemester:

1.desember

Elever som ikke får plass settes på venteliste. Søknader som settes på venteliste gjelder inntil de blir
trukket eller eleven har fått plass. Det skal søkes skriftlig om plass på eget skjema som finnes på
kommunens nettsider.
2. Opptak
Melding om opptak sendes skriftlig til hver enkelt elev. Tilbudet regnes som bindende inntil
elevplassen blir skriftlig sagt opp innen oppsatte frister. Se punkt 3.
Ved for sen utmelding blir eleven belastet semesteravgift for gjeldende semester.
3. Utmelding
Utmelding fra kulturskolen skal skje via skjema på kommunens nettside under Opptak- og
utmeldingsskjema.
Frist for utmelding høstsemester er

1. juni

Frist for utmelding vårsemester er

1. desember

Er eleven i tvil om han/hun ønsker å fortsette, kan det søkes skriftlig om en utsettelse av fristen.
Ved for sen utmelding kan eleven bli belastet semesteravgift for gjeldende semester.
4. Semesteravgift og moderasjon
Semesteravgift med eventuelle moderasjonsordninger fastsettes av kommunestyret. De til enhver tid
gjeldende satser finnes på kommunens nettsider. Semesteravgift innkreves en gang pr. semester.
De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk til minimum ett semester.
Dersom en elev begynner sent i semesteret eller ikke kan fullføre påbegynt semester, må
semesteravgift likevel betales for hele semesteret. Ved eventuell langtidssykdom kan det søkes om
fritak fra semesteravgift i sykdomsperioden.
Satsene er de samme for individuell- og gruppeundervisning bortsett fra i disiplinen Musikk Ved
Livets Begynnelse som har kortere semester og større grupper.
Familiemoderasjon: Når en familie benytter mer enn en plass gis det 20% rabatt på øvrige benyttede
plasser.

5. Brukerutvalg
Det skal etableres et brukerutvalg for kulturskolen. Utvalget skal være rådgivende, kontaktskapende
og samordnende ledd for partene ved kulturskolen.
Brukerutvalget er også en praktisk samarbeidspartner ved kulturskolens arrangement.
Brukerutvalget har følgende sammensetning:
• Rektor ved kulturskolen og/eller inspektør, (som også er utvalgets sekretær)
• Én representant valgt av formannskapet
• Én representant utnevnt av enhetsleder
• To foreldrerepresentanter
Samarbeidsutvalgets medlemmer velges ved starten av hvert skoleår og utvalget velger selv sin leder.
6. Skoleår og undervisning
Hemne kulturskole følger skoleruten for grunnskolen i Hemne kommune.
Det gjennomføres minst ett større konsertprosjekt hvert skoleår. I forbindelse med prosjekt legges
timeplanen om i prosjektperioden. Dette kan bety at ordinær undervisning utgår til fordel for
samspill, øvinger til konserter mv.
Undervisningsåret er noe kortere enn grunnskolens grunnet kurs- og planleggingsdager i
kulturskolen. Dette kompenseres ved at alle elever har lengre undervisningstid med læreren enn de
ellers ville hatt.
7. Oppmøte og fravær
Eleven skal møte i rett tid til alle undervisningstimer. Alt fravær skal meldes på forhånd, enten
direkte til læreren eller til kulturskolens kontor.
Elevene, ved foresatte, har selv ansvar for å oppdatere kontaktinformasjon som telefon, epost og
postadresser og pårørende. Systemet er nettbasert og tilgjengelig for brukerne.
Elever som uteblir fra undervisning to ganger på rad uten å gi melding, og/eller som ikke viser
tilstrekkelig interesse, kan utelukkes fra videre undervisning neste semester.
Konserter/opptredener er en sentral del av kulturskolens tilbud og det forventes at elevene deltar og
møter til avtalte tider også i disse periodene.
8. Ved lærers fravær/ vikarordning og avlysning
Dersom lærer er fraværende, vil kulturskolen så langt det er mulig skaffe vikar. Om vesentlige deler
av undervisningen faller bort, kan det være grunnlag for refusjon.
9. Endring av retningslinjene
Endringer i retningslinjene fremmes og behandles av formannskapet før kommunestyret gjør endelig
vedtak.

