SERVICEERKLÆRING MELØY KULTURSKOLE
2019-2020
Vårt motto : Kreativt – Utviklende - Lekende

TJENESTENS INNHOLD
Meløy kulturskole tilbyr opplæring innen kulturfagene. Det tilbys spilleopplæring på mange
forskjellige instrumenter, samspill, tegning/form/farge og dans. I tillegg selger kulturskolen
dirigent- og aspiranttjenester til flere av kommunens korps.

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheten til å :
-Utvikle sine kunstneriske og kreative evner i forhold til sine egne forutsetninger
-Få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet
-Utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
-Utvikle evnen til refleksjon og undring

HVEM KAN FÅ TJENESTEN
Barn og unge i grunnskole og videregående skole har fortrinnsrett som elever i kulturskolen.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS
-Alle lærerne holder et høyt nivå innen sine undervisningsdisipliner.
-Eleven blir møtt med omsorg og respekt
-Eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset eleven.
-Eleven/foresatte får en fagplan der linjene for undervisningen er skissert.
-Spilleelevene får en arbeidsplan, tilbud om konferansetimer to ganger årlig, årsrapport og
tilbud om å delta alene eller sammen med andre på konserter, utstillinger eller forestillinger.
-Vi strekker oss langt for å holde avtaler. Dersom vi må avlyse, gir vi beskjed så fort vi kan,
vanligvis med en sms-melding til oppgitt telefonnummer.
-Opptredener er en del av vår undervisning, og alle elever som ønsker det får tilbud om å
delta på dette.

HVA FORVENTER VI AV DEG
-Eleven :
*Du er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt
og i rett tid til undervisningen.
*Du gir beskjed om fravær så tidlig som mulig.
-Foresatte :
*Oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge
undervisningsopplegget.
*Gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
*Melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen.

KONTINGENT :
Tegning/form/farge, scenekamp og teater : Kr.2155,- pr.skoleår
Alle andre disipliner : Kr.2705 pr.skoleår
En elevtime har følgende lengde :
-1 elev : 22,5 minutter
-2 elever : 30 minutter
-3 elever : 45 minutter
-4 eller flere elever : 60 minutter
I tillegg kommer materiell :
-Musikkelever : Vi handler inn nødvendig notemateriell og dette faktureres sammen med
kontingenten.
-Kunstelever : Egenandel på kr.645 på skoleår for materiell til undervisningen.
-Instrumentleie kommer i tillegg dersom eleven leier instrument fra kulturskolen.

BRUKERGARANTI
Dersom kulturskolen avlyser undervisning mer enn to ganger pr.semester vil kontingenten
bli forholdsmessig avkortet.

SAKSBEHANDLING
Ta kontakt med kulturskolen dersom du ønsker informasjon eller ønsker å søke. Du kan også
søke direkte via kommunens hjemmeside. Alle henvendelser vil bli besvart innen 14 dager.
Dersom det ikke er ledige elevplasser, vil eleven bli satt på venteliste.

KLAGEADGANG
Dersom det skulle være noe dere er misfornøyd med, ta kontakt med lærer eller
administrasjon, så skal vi i fellesskap prøve å se hva som kan gjøres for at alle skal bli mest
mulig fornøyde.

KONTAKTINFORMASJON :
Meløy kulturskole
Besøksadresse : Spilderdalsveien 9, 8150 Ørnes
Postadresse : Spilderdalsveien 9, 8150 Ørnes
Telefon : 953 66 935
E-post :
Rektor : froydis.Antonsen@Meloy.kommune.no
Fagleder : orjan.vatneberg@meloy.kommune.no
Nettside : www.meloy.kommune.no

