
Utdrag av vedtekter for Eidsvoll kulturskole

Moderasjon

Det blir gitt søskenmoderasjon og moderasjon ved deltakelse i flere aktiviteter
 1. aktivitet: Full elevkontingent
 2. aktivitet/søsken 1: 75% av skolepenger
 3. aktivitet/søsken 2: 50 % av skolepenger
 4. aktivitet/søsken 3: 50 % av skolepenger
 5. aktivitet/søsken 4 og utover: GRATIS

Stipend/ekstraundervisningstid:

Etter søknad fra foreldre/spillelærer kan stipend tildeles. Dette innebærer utvidelse av
undervisningstid til 40 min, uten tillegg i skolepenger. Dette gjelder elever som har nådd et
høyt nivå på sitt hovedinstrument, og som ønsker å bruke mer tid til å utvikle seg. Elever
som blir innvilget stipend må påregne mer konsertvirksomhet og representasjon enn
ordinære elever.

Fravær

Sammenhengende sykdom utover 4 uker gir reduksjon i skolepenger etter søknad vedlagt
legeattest.
Ved fravær av lærer på over 4 ganger i løpet av et skoleår vil kulturskolen gi reduksjon i
skolepenger.

Søknadsfrist/opptak/utmelding:

 Søknadsfrist for opptak er 1. mai.
 Frist for oppsigelse av elevplass for høstsemesteret er 1. mai og for vårhalvåret 1.

november. Dersom fristen ikke overholdes må man regne med å betale for påfølgende
semester

 Oppsigelse av elevplass må skje skriftlig!

Tap av plass

Uregelmessig fremmøte, ugrunnet fravær over lang tid, manglende betaling, manglende
interesse og andre påtvingende grunner, kan føre til tap av elevplass.

Klageinstans

Opptak og tap av plass kan påklages etter regelverk i forvaltningsloven. Den
kommunale klagenemnd er formannskapet.

Finner du ikke ditt tilbud, eller har andre ønsker, ta

kontakt med oss!!
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Litt informasjon om
tilbudet/aktiviteten 2009/2010

Velkommen til Eidsvoll kulturskole!
Vi har base på Badet Kulturtun i flotte lokaler der Kafè Kilden er et naturlig treffpunkt for
mange av våre elever og foreldre. En del av undervisningen er også desentralisert og vi
har et tett samarbeid med korpsene i lokalmiljøet. Vi gir undervisning tilpasset den enkelte
elevs behov og tilbudet blir organisert både som enkelt- og gruppeundervisning. I perioder
går vanlig undervisning ut til fordel for prosjekt, dette samt deltagelse på
konserter/arrangement er en del av det ordinære tilbudet ved Eidsvoll kulturskole.

Søknad og frister
Frist for søknad om opptak til høsten er 1. mai, men en kan søke på tilbud i kulturskolen
gjennom hele året. Etter hovedopptak om høsten vil elever på ventelisten få tilbud når det
blir ledig på den aktiviteten de har søkt.

Skolepenger

Instrumental/individuell kr. 900,- pr. semester/kurs kr. 1800,- pr år
Gruppeaktiviteter: kr. 700,- pr. semester/kurs kr. 1400,- pr år
Materiellkostnader bilde kr. 300,- pr. semester
Elevene må selv betale for materiell og noter.

Det er moderasjon for søsken, og deltakelse på flere aktiviteter. Gjelder ikke kurs på 12 ganger
eller kortere.

Musikk for de minste

Knøtter Alder: 3-9 måneder

Småtroll Alder: 1-2 år

Musikkgruppe med barn og foreldre. Vi synger, danser og har det gøy sammen.
Barnesanger og barneleker for å styrke grovmotorikk og sanseutviklingen hos barna.
Aktiviteten går over 12 ganger à 45 min.

Kulturskolekor

Kor 1 Alder: 5 år til 10 år

Kor 2 Alder: 11 år og oppover

Sang – vokal Alder: 12 år til 19 år

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og
forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning.
Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Myldreplassen Alder: 6-8 år

Forsmak på ulike tilbud i kulturskolen. Notelek, rytmelære, instrumentlære, fargelære og bli
kjent med ulike tegneredskap som blyant, kull, kritt og tusj. Aktiviteten går over 12 ganger
à 45 min.
Folkedans Alder: 2-7 trinn

Kortere kurs våren 2010. Mer info. kommer.

Strengeinstrument

Fiolin/Bratsj Alder: 6 år til 19 år

Gitar Alder: 7 år til 19 år

Undervisningen blir gitt individuelt og i grupper. For elever på fiolin har vi instrument
til leie, kr. 500 pr. år.

For gitar inkluderer det både klassisk og rytmisk musikk samt besifringsspill. NB: På
grunn av lange ventelister på gitar vil det, dersom kapasitet, bli satt opp gitarkurs for
ventelisteelever og andre, se søknadsskjema. Forbehold om nok påmeldte.

Tangentinstrument

Piano Alder: 8 år til 19 år

Kirkeorgel Alder: 8 år til 19 år

Undervisningen i piano og kirkeorgel blir gitt som enkeltundervisning og omfatter
ulike sjangre. Mulighet for diplomspill. Elever på kirkeorgel bør ha noe
grunnopplæring i piano.

Blåse instrumenter Alder: 8 år til 19 år

tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon

trompet, kornett, walthorn, althorn, trombone, baritone/euphonium, tuba

Tilbudet blir gitt i grupper og individuelt. Undervisningen blir gitt i samarbeid med
korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Slagverk (melodisk/rytmisk) Alder: 8 år til 19 år

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir
organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen blir gitt i
samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Band Alder: 10 år til 19 år

Tilbud til de som ønsker å spille i band. Alle instrumentgrupper og sang kan delta. De
som ønsker å spille i band kan melde seg på samlet. Det er ingen krav om
forkunnskaper. Opplæringen blir gitt i forhold til den enkelte elevs forutsetninger og
omfatter standard repertoar og ”mekking” av egne låter.

Kunst og håndverk Alder: 8 til 19 år

Vi arbeider med ulike teknikker innenfor tegning og maling, som akryl, collage,
akvarell, olje, tredimensjonalt m.m. Undervisningen gis i grupper, men med
individuelt tilpassede oppgaver. Materialkostnader kr. 300,- pr. semester.

Tilrettelagt musikkopplæring
Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil
være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger.
Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Tilbud til voksne 16 år og oppover

Gitarkurs - Nybegynner/visesang 10 ganger à 60 min. Pris. Kr. 1000,-.
Trommekurs – 10 timer totalt. Pris. Kr. 1000,-.


