Vedtekter for Kulturskolen i Stor-Elvdal
1. Mål

1.1 Stor-Elvdal kulturskole skal gi elever, hovedsakelig i grunnskolealder, allsidige
kulturopplevelser.

1.2 Kulturskolen skal aktivisere barn og ungdom til å utvikle og utøve kulturelle
aktiviteter.

1.3 Kulturskolen vil samarbeide med private lag og foreninger om et best mulig tilbud rettet mot
barn og unge. Kulturskolen vil være en pådriver i å utvikle kreative lærings- og oppvekstmiljøer.
Kulturskolen vil i nært samarbeid med grunnskolen arbeide for en helhetlig opplæring for barn og
unge.

1.4 Stor-Elvdal Kulturskole vil også kunne gi tilbud om aktiviteter til barn i førskolealder og til
ungdom etter grunnskolealder.

2.

Tildeling av plass.

2.1 Søknad om plass skjer på fastsatt skjema.
Elevopptaket i kulturskolen gjøres av rådmannen eller den han delegerer myndighet til.

2.2 Ved opptak der søknadene er større enn kapasiteten, prioriteres etter følgende kriterier:
a) Søkere i grunnskolealder prioriteres
b) Søkere tas opp etter de kriterier som kulturskolens ledelse finner å måtte legge til grunn for
at flest mulig skal få en best mulig tilpasset opplæring.
Viktige kriterier er:
- Overholdelse av søknadsfrist
- Alder
- Valg av aktivitet
- Kjønn
- Faglige og sosiale forhold
c ) Står søkere fortsatt likt, foretas loddtrekning

3. Påmelding og utmelding.

3.1 Påmeldingen til kulturskolen er bindende for et skoleår av gangen. Ved utmeldelse midt i et
semester (må være skriftlig) vil en måtte betale for hele skoleåret. Ved spesielle tilfeller, f. eks
sykdom, kan det gjøres unntak med hensyn til betaling for hele skoleåret.
4. Elevbetaling.

4.1 Elevbetaling skjer for et semester av gangen. Gjeldende betalingssatser vedtas av
kommunestyret og fremgår av søknadsskjema til kulturskolen.

4.2 Søskenmoderasjon og fleraktivitetsmoderasjon gis med 30 %
4.3 Det kan bli gitt tilbud der en ikke benytter elevbetaling. Dette vil være tilbud der en får
økonomisk støtte fra samarbeidspartnere.

4.4 Det betales ekstra for materialkostnader, noter, leie av instrument o.l.

5. Undervisning.

5.1 Kulturskolens undervisning følger skoleruta for grunnskolen.

5.2 Det blir tatt forbehold om igangsetting av tilbud. Tilbud igangsettes ut i fra de søknader som
kommer inn. Dette kan føre til at enkelte tilbud ikke kan gjennomføres ved for liten påmelding.

5.3 Ved individuell undervisning vil en, ved fravær fra time, ikke få denne timen igjen. I spesielle
tilfeller kan dette gjøres, og skjer etter avtale med lærer.

5.4 Undervisningen i kulturskolen vil i hovedsak foregå på skolene. Noen tilbud kan legges til andre
lokaler.

