HURUM KOMMUNE
Kulturskolen

Vedtekter for Hurum kulturskole
Gjeldende fra 1. januar 2016
Opplæringslova § 13-6 pålegger kommunen å ha «et musikk- og kulturskoletilbud til barn og
unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers».
1. Formålet med tjenesten





Hurum kulturskole skal gi barn og unge positive opplevelser, og en planmessig
undervisning av høy kvalitet innenfor ulike kunstfag. Dette gir den enkelte elev
mulighet til å utvikle sine kreative og musikalske evner ut i fra egne forutsetninger.
Hurum kulturskole er et tilbud for innbyggerne i Hurum kommune, eller barn fra
nabokommuner hvis det er ledig plass. Hovedmålgruppe: Barn og unge i alderen
0 – 19 år. Tilbud om undervisning kan også gis til voksne i kommunen, hvis det er
ledig plass.
Hurum kulturskole skal være et ressurssenter for barnehagene, grunnskolen, lag og
foreninger innen kulturområdet, samt den øvrige befolkningen.

2. Praktiske opplysninger:











For nye elever og elever som står på venteliste er søknadsfristen 1. mai for opptak fra
skolestart. Ved søknad benyttes det elektroniske skjemaet Søknadsskjema for
kulturskolen som ligger på www.hurum.kommune.no Søknader mottas kontinuerlig.
Kontrakt med underskrift er bindende og gjelder til den sies opp skriftlig.
Frist for utmelding: 1. desember for vårsemesteret og 1. mai for høstsemesteret.
Ved manglende utmelding beregnes elevavgift for kommende semester. Utmelding
sendes skriftlig til: postmottak.kultur@hurum.kommune.no
eller til Hurum kulturskole, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.
Påmelding til kortere kurs er bindende for den tiden kurset varer.
Søkere på venteliste blir prioritert ved neste års opptak dersom de søker på nytt.
Nye søkere prioriteres etter alder. Dersom to søkere står helt likt, blir det foretatt
loddtrekning. Man må være fylt 6 år for å stå på venteliste.
Hurum kulturskole tar normalt ikke inn nye elever som er ferdig med grunnskolen.
Det gis vanligvis bare anledning til å få undervisning på ett instrument av gangen.
Det er ingen restriksjoner for deltakelse på kortere kurs.
Undervisningen gis i enetimer og grupper. Av pedagogiske hensyn, eller i forbindelse
med prosjekter, kan den faste undervisningen bli gitt på andre tidspunkt/dager enn
planlagt. Vanlig undervisning kan da bli erstattet med eksempelvis samspill i grupper,
workshops og evt. helgeseminar.
Klagerett: Søkeren har klagerett på opptaket. Klagefristen er 3 uker etter avslag.
Klageinstans er Hurum kulturskole. Klage sendes skriftlig til:
postmottak.kultur@hurum.kommune.no

3. Kostnader:










Elevkontingenten i Hurum kulturskole gjelder for all undervisning som følger
skoleåret, samt et engangsbeløp på formingsmateriell til visuelt kunstfag.
For priser, se Hurum kommunes hjemmeside, www.hurum.kommune.no.
Hurum kulturskole kan avlyse undervisningen inntil 4 ganger pr. semester ved
sykdom eller andre uforutsette hendelser, uten krav om refusjon.
Danseklasser og kortere kurs har egne priser.
Det gis søskenmoderasjon og moderasjon ved deltakelse i mer enn ett fag pr. familie.
(gjelder ikke kortkurs).
Påbegynt semester utløser full semesteravgift.
Ved manglende betaling av elevkontingenten vil eleven miste plassen med
øyeblikkelig virkning.
Semesteravgiften kan bli redusert dersom eleven tildeles plass etter at semesteret
har begynt.
Elever som mottar instrumentalundervisning må kunne disponere instrument for
egenøving. Hurum kulturskole kan formidle utleie av nybegynnerfioliner.
Noter og annet undervisningsutstyr må holdes av eleven.

4. Forventninger:
 Eleven skal delta aktivt i undervisningen og gjøre arbeidsoppgaver hjemme.
 Pårørende må oppmuntre og støtte barna, og legge til rette for daglig øving hjemme.
 Ferdigheter læres hjemme, mens timene brukes til veiledning.
 Deltakelse på konserter, forestillinger/utstillinger er en obligatorisk del av
undervisningen.
 Elevene må møte presist og forberedt til timene.
 Elever på gruppeaktiviteter skal ta hensyn til hverandre og ha respekt både for egen
og andres mulighet for læring.
 Pårørende må etter avtale med lærer kjøpe inn noter og nødvendig utstyr.
 Dersom en elev har stort fravær uten å melde i fra, og ellers viser liten interesse, kan
vedkommende miste plassen. Fravær kan ikke erstattes med nye timer.
 Dersom noe av skolens materiell/instrumenter blir påført skade, rapporteres dette
straks til Hurum kulturskole. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må
eleven/foresatte betale 75 % av kostnaden ved reparasjonen eller nyinnkjøp.
 Foreldresamtaler avtales etter behov.

Vedtatt i Hurum kommunestyre 10.11.2015, sak 102/2015.
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