Retningslinjer, reglement og priser
Formål
Kulturskolen i Sørum er et lovpålagt tilbud til alle barn og unge i kommunen. Kulturskolen skal gi
et kvalitativt godt tilpasset undervisningstilbud til alle som ønsker det, til en rimelig kostnad.
Tilbudet skal gis innenfor musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.
Generell informasjon
Sørum kulturskole har tilbud om undervisning innen instrumentalundervisning, sang, dans, kor,
kunstverksted og teater. Denne undervisningen har varighet over flere år, der eleven får utvikle
seg i et langvarig perspektiv. Det arrangeres også ulike kortvarige kurs. I noen av fagene foregår
undervisningen individuelt, andre i grupper. Undervisningstilbudet retter seg mot barn og unge
bosatt i Sørum, med en øvre aldersgrense på 19 år. Det er mulig å søke om å få fortsette etter
dette, men det forutsetter at faget ikke har venteliste og ledig plass.
Undervisningsform:
Timelengden vil variere i forhold til gruppens størrelse, alder og nivå. Elever som mottar
enkeltundervisning vil få minimum 20 minutter, mens store grupper får inntil 90-120 min (teater,
kunstverksted m.m.) Der det er formålstjenlig kan undervisningen komprimeres slik at elevene har
lengre undervisningstid, men færre øvelsesdager og kortere semester.
Kulturskolen følger skoleruta, med unntak av noen arrangement, kurs og seminarer.
Det meste av undervisningen foregår på ettermiddag- og kveldstid.
Undervisningen foregår både i lokalene i underetasjen på helsebygget foran Rådhuset på
Sørumsand og rundt om på skolene i kommunen.
AKTIVITET
Piano
Fiolin
Gitar
Sang
Vokalensemble
Kor
Kunstverksted
Dans
Sirkus, kurs
Skapende skriving, kurs
Skapende skriving, kurs
Band
Trommegruppa
Teater Comedia

HENSIKTSMESSIG Material
ALDERSGRUPPE
avgift
7 – 19
100
7 – 19
100
7 – 19
100
10 – 19
100
11 – 19
100
6 – 19
100
7 – 19
300
4.-10. klasse
100
7 - 19
100
12-16 år
100
voksne
100
10-19 år
100
10-19 år
100
18-95 år
100

Nye satser 2018 (eks
material avgift):
1700,1700,1700,1700,1100,1100,1350,1150,900,900,1400,900,1150,1750,-

Undervisningstilbudet og kostnader:
Ved innmelding påløper det elevavgift pr. semester. Semesterbetalingen påløper fra 3.gangs
oppmøte for nye elever. Det er ulike satser på undervisningen, og det gis også søskenmoderasjon
for flere elevplasser i samme familie. Det gis per i dag 150,- i reduksjon på elevplassen for
søsken.
I tillegg betaler eleven en materialavgift for noter, kopiering, utstyr, kostymer og arbeidsmateriell
el.l.for det faget eleven tar. Elevene må også belage seg på å kjøpe notehefter og utstyr for sitt fag
etter anbefalinger fra læreren.
Merk at prisene gjelder pr. semester. Sørum kulturskole forbeholder seg retten til å endre prisene
på sine undervisningstilbud.
Søknad om elevplass
Søknad om elevplass må skje elektronisk på Sørum kommunes hjemmesider.
Man kan søke om elevplass fra oppstart i 1. klasse. Elever kan tas opp fra det året de fyller 6 år,
for sang- og teaterundervisning fra 10 år. Dersom det ikke er ledig plass, blir man satt på
venteliste.
Venteliste
Det er venteliste på mange av aktivitetene, men elever blir tatt opp fortløpende etter hvert som det
blir ledige plasser.
Opptak
Opptak av elever skjer etter registrert søkedato på de ulike aktivitetene.
Elevplass
Ved ledige elevplasser gis tilbud til nummer en på venteliste for det aktuelle
undervisningstilbudet/aktiviteten. Elevplassen er personlig og kan kun benyttes av den eleven som
er innmeldt og har takket ja til plassen. Til de som får elevplass, blir det sendt ut et tilbud til
reistrert e-post. Dersom man likevel ikke ønsker plassen, sender man e-post om dette til
kulturskolen@sorum.kommune.no.
Betaling
Påbegynt semester må betales for i sin helhet. Faktura sendes ut 2 ganger i året, eller hver måned
etter avtale.
Det gis som nevnt søskenmoderasjon for individuell undervisning, men det gis ikke moderasjon til
én elev som har flere elevplasser.
Kulturskolen kan, dersom det er nødvendig, avlyse undervisning inntil to ganger pr. semester uten
at det gis refusjon i elevavgiften. Fra og med tredje avlyste undervisningstime vil kulturskolen gi
igjen timen i form av ekstra undervisningsdag.
Permisjon
Permisjon fra undervisningen gis i utgangspunktet ikke, men kan søkes ved framlagt legeattest og
innvilges inntil ett semester.

Utmelding
Når man har fått elevplass ved en av kulturskolens aktiviteter, beholder man denne inntil
kulturskolen har mottatt skriftlig utmelding. Ved utmelding benytter man skjema som ligger på
kommunens hjemmesider, innen 1. juni eller 1. desember. (Gjelder ikke kortvarige kurs).

Dersom kulturskolen ikke har mottatt skriftlig utmelding innen disse fristene, regnes eleven
fortsatt som elev kommende semester, og må betale for dette semesteret. Dersom man har plass
ved flere av kulturskolens aktiviteter, er det viktig å oppgi hvilken elevplass man sier opp.
Fravær
Ved fravær/sykdom skal man gi beskjed direkte til lærer i god tid. Dersom man ikke har gitt
beskjed før undervisningsstart, vil det bli regnet som ugyldig fravær. Ved ugyldig fravær tre
ganger i løpet av et semester, mister man plassen.
Påmelding til kurs
Kurs arrangert av kulturskolen er kortvarige og avsluttende. Informasjon blir delt ut på skolene i
kommunen før oppstart. Påmeldingen må signeres av foresatt over 18 år. Det er ikke nødvendig å
sende utmelding ved kursets slutt.
Undervisningen og forventninger
Dette kan du forvente av oss
• Du får raskt svar på henvendelser.
• Vi har profesjonelle lærerkrefter på høyt nivå.
• Elevene får minst 20 min. undervisning pr. uke og et variert pedagogisk opplegg.
Dette forventer vi av eleven (gjelder alle fag).
• Du møter presis og holder notene og instrumentet ditt i orden.
• Du øver jevnlig for å utvikle ferdighetene dine.
• Du setter av tid til konserter eller forestillinger utenom den ukentlige undervisningen.
Dette forventer vi av de foresatte
• De oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig øving hjemme.
• De kjøper inn noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
• De overholder frister for utmelding og betaling.
• De tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål, eller ønsker å komme med
opplysninger.
• De gir melding om fravær på forhånd. Ved fravær 3 ganger uten at det er gitt beskjed,
mister man plassen.
• De støtter opp om og prioriterer skolens konsertvirksomhet.
Vår virksomhet
er basert på følgende byggesteiner:
• Opplæring i samsvar med evner og forutsetninger
• Mestringsopplevelser
• Godt fellesskap og synliggjøring av den enkelte
• Forståelse og respekt for ulike kulturelle uttrykk.
• En pedagogisk undervisning med faglig godt kvalifiserte lærere.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med kulturskolens administrasjon, kan du sende en e-post
til kulturskolen@sorum.kommune.no eller ringe 63 86 90 00.

