Moss kommune

REGLEMENT FOR MOSS KOMMUNES KULTURSKOLE
Søkere til Moss kommunes kulturskole må være bosatt i Moss, Våler eller Rygge kommune.
Søknadsfristen for å søke plass i kulturskolen er 1. juni hvert år. Deretter foretas
hovedopptaket til kommende skoleår basert på vedtatte opptakskriterier.
Elever som får tilbud ved hovedopptaket ved sitt ønske nr. 1 eller 2, og ikke tar i mot dette
tilbudet, mister sin plass på ventelisten.
Det foretas løpende opptak gjennom hele skoleåret ved ledige plasser.
Ved ledige plasser har eksisterende elever fortrinnsrett fremfor nye
Innmelding på kulturskolen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er
akseptert av begge parter. Påmeldingen er bindende for resten av skoleåret. De to første
leksjonene er imidlertid prøvetimer.
Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen midt i et skoleår, må elevavgiften likevel
betales. Det kan søkes permisjon fra undervisningen for kortere eller lengre periode. Skriftlig
søknad må sendes Moss kommune v/kulturskolen om dette i god tid før permisjonen evt.
skal tas ut.
Elevavgiften betales med tilsendt giro en gang hvert halvår. Den reduseres ikke med mindre
eleven er syk over et lengre tidsrom (mer enn 4 uker). Fravær må dokumenteres med
legeattest.
Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdom eller annen grunn
til fravær skal om mulig gis beskjed om på forhånd til elevens lærer eller Kulturskolens
administrasjon. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.
Bortfall av enkelttimer på grunn av elevers sykefravær og helligdager kompenseres ikke
Kulturskolen følger skoleåret med samme ferier som grunnskolen. Dersom elevens
undervisningsdag sammenfaller med læreres kurs- og planleggingsdager gis det ikke
undervisning. Hvis undervisningen sammenfaller med store elevkonserter / arrangementer
kan det hende at eleven får tilbud om å gå på konsert / forestilling istedenfor undervisning.
Ved lærers sykdomsfravær vil Kulturskolen så langt det lar seg gjøre forsøke å skaffe vikar.
Elevene får en leksjon hver uke, minimum 30 leksjoner pr. skoleår. Lengden på leksjonen kan
variere fra fag til fag.
Opplæringen foregår i gruppe og / eller som individuell undervisning. Kulturskolen avgjør
hvilken undervisningsform som passer best. Det kan i perioder være at den ukentlige
leksjonen går ut til fordel for prosjektbasert undervisning.
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Undervisningen foregår etter ordinær skoletid. Kulturskolen vil fordele undervisningen etter
elevpåmelding og i tillegg ta hensyn til lærernes timeplan. Skolens hovedbase er Bytårnet
skole i Moss. Det vil også være undervisning på enkelte skoler i Moss, Rygge, og Våler.
Undervisningen starter i august. Nye elever vil få skriftlig beskjed om tildeling av elevplass.
Læreren vil ved skolestart ta kontakt med elevene for timeavtale.
Bystyret i Moss vedtar hvert år kulturskolens elevavgift i forbindelse med sin
budsjettbehandling i desember. Rygge og Våler kjøper kulturskoletilbudet fra Moss.
Elevavgift for Rygge og Våler fastsettes av eget kommunestyre. Se Kulturskolens hjemmeside
for gjeldende priser.
Elever med individuell undervisning på sang- og instrumentalopplæring behøver ikke å søke
på nytt for hvert skoleår dersom de ønsker å fortsette.
Elever i grupper, på instrument- og kulturkarusell, musikkbarnehage, bilde, teater (unntatt
A.P.P.L.A.U.S), sanggruppe, og gitargruppe, må søke på nytt hvert skoleår.
Musikkteatertilbudet A.P.P.L.A.U.S er det eneste tilbudet som har audition før elevopptak.
Utmelding av kulturskolen ved skoleårets slutt skal skje skriftlig til Moss kommune
v/kulturskolen innen 1. mai.
Elever som får instrumentalundervisning bør belage seg på å ha eget instrument.
Kulturskolen har enkelte instrumenter for utleie (fiolin, cello, fløyte).
Moss kommune v/kulturskolen kan utelukke elever fra undervisningen ved
- gjentatte fravær etter hverandre uten melding
- ubetalt elevkontingent
- manglende interesse for undervisningen
- disiplinære grunner
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