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SVAR - SØKNAD OM INNTAK I KULTURSKOLEN - DANS
SABRINA YOWHANES

Vi kan med glede fortelle at du har fått plass i Søndre Land kulturskole.
Disiplin: Dans
Undervisningssted/tidspunkt: Gymsalen på Fryal skole
Lærer: Mai Elin Løkken, 901 10 796
Du godkjenner plassen og reglementet til kulturskolen ved å signere elektronisk på dette
dokumentet.

Reglement og retningslinjer
Undervisning
Opplæringen gis i form av individuell undervisning en gang per uke og/eller
gruppeundervisning/prosjekter. Det gis opplæring på de aller fleste blåseinstrumenter og
slagverk (i samarbeid med korpsene), samt piano, gitar, dans og teater. Se www.sondreland.kommune.no eller facebook: Søndre Land kulturskole for mer informasjon.
Undervisningen organiseres enkeltvis eller i grupper etter følgende modell:
Instrumentplass – 30 minutter, dans følger egne oppsatte tider. Opplæringen tar sikte på å
utvikle elevens evner og anlegg, og gjøre eleven kjent med disiplinens repertoar. Det kan også
være aktuelt å dele opp undervisningen i mer gruppeundervisning/prosjektundervisning i
perioder.
Kulturskolen følger i hovedsak grunnskolens skolerute. Alle tilbud gis med forbehold om
lærerdekning.
Kulturskolen kan avlyse undervisningen inntil 2 ganger i semesteret uten at det blir refundert
skoleavgift. Det vil bli informert om eventuell avlysning av undervisning. Dette gjøres av lærer
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eller kulturskole enten ved bruk av sms eller e-post. Dersom det er mulig vil det bli skaffet
vikar.

Innmelding
Innmelding til undervisningen skjer kontinuerlig, men hovedfristen er 15. mai. Benytt
kulturskolens søknadsskjema, dette blir utdelt på skolen eller det finnes på www.sondreland.kommune.no/skjema/kultur. Akseptering av skoleplass er også akseptering av regler
vedrørende betaling, utmelding og undervisningsopplegg.
Den elev som tildeles plass ved kulturskolen plikter:
- Å møte presis og forberedt til undervisningen
- Å delta på aktiviteter som hører til
- Å overholde frister som blir gitt
Årlig vil vi gjennom fagsystemet Speedadmin sende ut plassbekreftelse, denne må besvares
innen fristen. Dersom denne ikke blir besvart innen fristen risikerer eleven å miste sin plass.
Elever som får undervisning faktureres en gang per semester. Hele fakturaen må betales i sin
helhet dersom eleven ikke blir utmeldt i løpet av semesterets første måned(August og Januar).
Utmelding
Dersom eleven ønsker å slutte må dette gjøres skriftlig til kulturskolen innen gjeldende
oppgitte frister, det er ikke tilstrekkelig å gi beskjed til lærer. Dersom fristen ikke
overholdes vil det bli fakturert for inneværende semester
Kulturskolen kan si opp elevens plass dersom:
- Eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning (3 i semesteret uten melding)
- Eleven ikke viser interesse og engasjement
- Eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
- Faktura ikke blir betalt
- Plassbekreftelse ikke blir returnert innen fristen

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Sander Willassen
Kulturkonsulent
Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift

