DETTE KAN DU FORVENTE AV KULTURSKOLEN












Opplæring hos godt kvalifiserte pedagoger og utøvere
Opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov, interesser og nivå
Opplæring innenfor tydelige og faste rammer
Opplæringen skal gi både faglig og sosial utvikling for eleven
Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper
Samspill med andre elever i løpet av året
Innvilget elevplass beholdes til man selv sier den opp, forutsatt at eleven oppfyller
kulturskolens forventninger
Mulighet til å delta ved konserter og andre arrangementer/forestillinger
Aktivitetsplan for kommende skoleår vil bli utdelt hver elev ved skolestart.
Tilbud om konferansetimer og foreldremøter til foreldre og foresatte.
Læreren kan være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument
Er læreren syk eller forhindret fra undervisningen forøker skolen etter beste evne å skaffe
vikar (redusert pris om lærer er borte mer enn 4 ganger per semester)

DETTE FORVENTER VI AV ELEVEN





At eleven møter til rett tid og er godt forberedt til undervisningen, det vil si, har øvd.
Instrument, noter, elevbok og annet nødvendig utstyr skal medbringes.
At eleven setter av tid til å være med på konserter, forestillinger og prosjekter utenom den
ukentlige undervisningen
At eleven melder fravær på forhånd til leder/skolen eller faglærer
Eleven kan miste sin plass ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse eller dårlig
oppførsel.

DETTE FORVENTER VI AV FORESATTE







At de oppmuntrer og støtter eleven, og legger forholdene til rette for daglig øving hjemme.
Elevboka bør sjekkes etter hver time.
At de melder fra til kulturskolen dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
At de tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til
undervisningen
At de tar godt vare på instrument/utstyr. Leiekontrakt underskrives.
At de overholder frister for inn-og utmeldinger og elevpengebetalinger.
Frist for avmelding er 20.05. Blir ikke eleven avmeldt i tide må ny semesteravgift betales.

Dersom du lurer på noe eller har noe å ta opp – ikke nøl med å
ta kontakt!

