
 
 

 

 
Øvre Eiker kulturskole - VEDTEKTER 
 
1. FORMÅL 

Kulturskolen er tilbud til barn og unge bosatt i Øvre Eiker kommune. Barn fra andre kommuner kan 
tas opp hvis flere kommuner samarbeider om et opplæringstilbud. Det gis plass til voksne ved 
ledig kapasitet eller til selvkost. 
 
Kulturskolens kjernevirksomhet er individuell opplæring av barn og unge på musikkinstrumenter, 
drama/teater, dans, visuell kunst og litteratur. Opplæringen foregår gjennom hele skoleløpet for 
eleven. Det gis også opplæring i form av kortere kurs.  
 
Kulturskolen bidrar gjennom profesjonell kunstnerisk opplæring til å utvikle elevenes musikalske 
og skapende evner ut fra elevens forutsetninger. Opplæringen gir et godt grunnlag for en livslang 
hobby eller yrkesutdanning i musikk/dans/drama/bilde/litteratur for de som ønsker det. 
 
Kulturskolen er kommunens ressurssenter for musikk – kunst – kultur. Som ressurssenter 
organiserer kulturskolen Den kulturelle skolesekken, og samarbeider tett med seksjon Kultur og 
livskraft og med grunnskolen og kulturlivet i kommunen. 

 
2. EIERFORHOLD 

Kulturskolen eies og drives av Øvre Eiker kommune. Rektor er opptaksmyndighet og faglig, 
pedagogisk og administrativ leder.  
 

3. GJELDENDE LOVER, FORSKRIFTER OG VEDTAK 
Kulturskolen er forankret i “Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova)” § 13-6, kommunale vedtekter og planer, forskrift om miljøretta helsevern i skoler 
og barnehager, arbeidsmiljøloven, kommunal forsikring (samme forsikringsordning som for skole 
og SFO). 
 

4. OPPLÆRINGEN 

 Opplæringen består av: spilletime alene eller i gruppe, samspill i perioder, konserter og 
fremføringer og egen øving hjemme. Opplæringen følger skoleåret, og tidspunkt for ukentlige 
spilletime kan variere/erstattes av samspill, konserter og fremføringer. 

 Ved lærers fravær mer enn 2 ganger per semester, kan foresatte søke om refusjon av elevavgift 
hvis spilletime ikke er erstattet med vikar eller ekstra prosjekter i løpet av skoleåret. 

 Spilletime foregår på barneskolene i SFOtid/ettermiddag, og på Arena Vestfossen/Hokksund 
ungdomsskole. 

 Elevens fravær skal avtales med skolen på forhånd. Fravær pga sykdom meldes læreren snarest. 
Ved 1 ureglementert fravær (foresatt ikke gitt beskjed) tar kulturskolen kontakt med hjemmet. Ved 
3 ureglementerte fravær kan kulturskolen si opp elevplassen.  

5. SØKNADSFRIST 

 Frist for å søke om plass for kommende skoleår er 1. mai. 

 Hovedopptak gjennomføres mai/juni. 

 Det er løpende opptak gjennom året ved ledige plasser.  

 Barn som tas opp, har plassen inntil den sies opp skriftlig. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
6. OPPSIGELSESFRIST 

 Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til kulturskolen  
o innen 1. desember for påfølgende vårsemester 
o innen 1. mai for påfølgende høstsemester 

 Elevavgift faktureres for påfølgende semester hvis elevplassen ikke er sagt opp skriftlig innen 
fristen. 

 Elevplassen opphører senest fra påfølgende semester når et barn flytter til annen kommune. 

 Det kan søkes om permisjon. Ved innvilget permisjon settes eleven på venteliste og beholder 
opprinnelig søkedato. Eleven må ta kontakt ved ønske om å gjenoppta elevplassen etter 
permisjonen, men det kan ikke garanteres plass umiddelbart. 

 Elevplassen sies opp av kulturskolen ved 1 semesters utestående betaling.  
Oppsigelsestiden er 1 måned. 
 

 
7. OPPTAK 

 For opptak gjelder følgende prioritering i satt rekkefølge: 
1. Søknadsdato/ansiennitet på ventelisten 
2. For enkelte fagområder (instrument, teater etc.) kan alder være veiledende for opptak. 
3. Barn med særskilte behov (sosiale, psykiske, fysiske). 
4. Kjønn (ved behov for å få tilstrekkelig antall jenter og gutter på fagområdene). 

 

 Elevopptak til frivillige lag som skolekorps og teater gjøres i nært samarbeid med de aktuelle 
frivillige lagene. 

 Søkere det eventuelt ikke er plass til, settes på venteliste. 

 Avslag på plass kan ankes. Ankeinstans er kommunal klagenemnd.  
 

 
8. ELEVAVGIFT 

 Elevavgift fastsettes av kommunestyret.  

 Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. 

 I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter/utstyr eleven skal bruke og evt. leie av instrument. 

 For kunstfagelever tilkommer det et materielltillegg. 
 
 
9. TAUSHETSPLIKT 

Personalet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. 

 


