REGLEMENT FOR UNDERVISNINGEN I
VERDAL KULTURSKOLE

REGLEMENT FOR VERDAL KULTURSKOLE

Gjeldende reglement

forslag til nytt reglement

1. Eleven blir tatt opp i Kulturskolen for ett skoleår om
gangen.
2. I utgangspunktet følges skoleruta og eleven får vanligvis
undervisning en gang pr uke gjennom hele skoleåret. Det
kan imidlertid gjøres unntak ved prosjekt som kan føre til
”avspasering” etter en intensiv arbeidsperiode.
3. Det forutsettes av elevene har tilgang på
øvingsinstrument eller annet nødvendig utstyr.
4. Elevene skal møte i rett tid til alle undervisningstimer,
samspilløvinger eller annet som er avtalt med lærer.
5. Hvis eleven er forhindret fra å møte til time, skal det gis
melding om dette så tidlig som mulig til læreren eller til
rektor. Eleven kan ikke regne med å få forsømte timer
tilbake.
6. Ved gjentatte fravær uten gyldig grunn eller ved
manglende interesse for undervisningen kan rektor
utelukke elever fra videre undervisning.
7. Elevene plikter å rette seg etter de bestemmelser som
gjelder på undervisningsstedene.
8. Elever i kulturskolen som ønsker å fortsette etter endt
skoleår, beholder normalt plassen.

gjeldene fra 1. august 2011

1. Eleven beholder elevplassen til Kulturskolen har mottatt
skriftlig oppsigelse.
2. I utgangspunktet følges skoleruta og eleven får vanligvis
undervisning en gang pr uke gjennom hele skoleåret. Det
kan imidlertid gjøres unntak ved prosjekt som kan føre til
”avspasering” etter en intensiv arbeidsperiode.
3. Det forutsettes av elevene har tilgang på
øvingsinstrument eller annet nødvendig utstyr.
4. Elevene skal møte forberedt og i rett tid til alle
undervisningstimer, samspilløvinger, opptredener eller
annet som er avtalt med lærer.
5. Hvis eleven er forhindret fra å møte til time, skal det gis
melding om dette så tidlig som mulig til læreren eller til
rektor. Eleven kan ikke regne med å få forsømte timer
tilbake.
6. flyttes til pkt 8

7. Elevene plikter å rette seg etter de bestemmelser som
gjelder på undervisningsstedene.
utgår (se pkt 1)

9. Elevplassen.

Plassen må sies opp skriftlig i god tid før neste semester (1.
mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret).
Dersom utmeldingen skjer etter fristen, må eleven betale
avgift for to måneder av neste semester.
De to første oppmøter i hvert semester er prøvetid. Etter to
uker er elevplassen bindende, og eleven må betale for hele
semesteret.
Dersom elevavgift ikke betales etter gjeldende frister, vil
eleven miste plassen.
Ved lang tids sykdom (mer enn tre uker) eller ved fraflytting,
kan elevavgiften reduseres i forhold til den tid eleven ikke
har fått undervisning.

Deles opp i flere punkter for å forenkle referanse til reglement
8. Ved gjentatte fravær uten gyldig grunn eller ved
manglende interesse for undervisningen, kan rektor
utelukke elever fra videre undervisning.
9. Elevplassen må sies opp skriftlig i god tid før neste
semester hhv. 1. juni og 1. desember. Dersom
utmeldingen mottas etter fristen, må det betales elevavgift
for hele neste semester.
10. For nybegynnere er de to første undervisningstimene
prøvetid. Etter denne prøvetiden er elevplassen bindende
og eleven må betale for hele semesteret. Elever som
hadde elevplass på samme disiplin foregående semester
har ikke denne retten.
11. Dersom elevavgift ikke betales etter gjeldende frister, vil
eleven miste plassen.
12. Ved lang tids sykdom (mer enn tre uker) eller ved
fraflytting, kan elevavgiften reduseres i forhold til den tid
eleven ikke har fått undervisning.
13. Alle meldinger til Kulturskolen angående elevplass skal
sendes kulturskolens kontor eller Postmottaket i
Innherred Samkommune.

