
 

 

Opptakskriterier  for Moss kulturskole  

Vedtatt i skole-, oppvekst- og kulturutvalget 09.06.2011 

 

Moss kommune 

KULTURSKOLEN 

Visjon: 

Kulturskole for alle!  

Kulturskolen har som mål å være et kreativt ressurssenter som skal gi alle barn og unge mulighet til å 
utvikle sine skapende og utøvende evner i et miljø preget av kunnskap, glede, kvalitet, og mangfold.  

For å kunne søke om opptak må man være bosatt i Moss, Rygge, eller Våler. Det kreves ingen 
spesielle forkunnskaper for å bli tatt opp som elev. Kulturskolen er åpen for alle, enten man er ekstra 
talentfull, har bare lyst til å prøve seg på et kulturfag, har funksjonshemminger, har fremmedkulturell 
bakgrunn, osv. 

Dersom det melder seg flere søkere enn det er plasser, må noen stå på venteliste. 

Opptakskriterier: 

For søkere til tilbud i grupper (bl.a. teater, visuelle kunstfag, instrument- og kulturkarusell, 

musikkbarnehage, sanggruppe,  gitargruppe ): 

1. Søkere med lengst ventetid (antall år) prioriteres dersom det ikke er plass til alle. 

2. Det skal tas pedagogiske hensyn i forhold til sammensetning av gruppene 

3. Tilgjengelige plasser (tid og sted) kan være styrende for tildeling av plasser. Søkere må kunne 

tilpasse seg de timer som blir stilt til rådighet. 

For søkere til sang- og  instrumentalundervisning : 

1. Søkere med lengst ventetid (antall år) prioriteres dersom det ikke er plass til alle. 

2. Tilgjengelige plasser (tid og sted) kan være styrende for tildeling av plasser. Søkere må kunne 

tilpasse seg de timer som blir stilt til rådighet. 

For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: 

1. Søkere som er medlem i noen av skolekorpsene i Moss prioriteres. Korpsenes behov skal 

være styrende for tildeling av instrument. 

2. Elever som får plass i kulturskolen på bakgrunn av at de er medlem i et korps, beholder 

plassen i kulturskolen ut skoleåret dersom de slutter i korpset. Deretter må de evt. søke 

opptak i kulturskolen på ordinær måte, men beholder sin ansiennitet fra opprinnelige 

søknadsdato. 

3. Det er en forutsetning at instrumentalelever disponerer eget – eller korpsets – instrument. 

 


