
 

 

 

REGLEMENT  
Som elev ved Ullensaker kulturskole skal du få 

 Ukentlig undervisning i 36 undervisningsuker pr. skoleår 

 Minst 20 minutter undervisning pr. uke 

 Bli møtt med respekt både selv og dine foresatte 

 Undervisningen som ivaretar den enkeltes behov og evner så langt det er mulig 

 Undervisningstilbud i tråd med skolens fagplaner og rammeplan for kulturskoler 

 Tilbud om medvirkning på et eller flere arrangement årlig i kulturskoleregi og/eller som medvirkende på lokale arrangementer  

 Tilbud om to foreldresamtaler/foreldremøter i året 

 Beskjed ved undervisningsavlysning eller endring   
 
Dersom vi ikke innfrir  

 Ber vi om tilbakemelding slik at forholdet kan rettes opp  

 Ved bortfall av mer enn tre undervisningsganger pr. semester forårsaket av Kulturskolen, vil foresatte kunne søke om reduksjon 
i elevavgiften 

 
Som elev ved Ullensaker kulturskole er det forventet at du/dine foresatte 

 Følger opp undervisning og arrangement i samarbeid med lærer. Dette inkluderer  

o Svare på beskjeder  

o Følge opp minimumskravet i forberedelser til forestillinger/konserter (egen info gis til de elevene som skal være 
med) 

o Stiller på minimum en av to tilgjengelige foreldresamtaler/foreldremøter i året 

o Melder fra dersom fravær. Gyldig fravær er sykdom eller annen tvingende grunn. 

 Øver jevnlig. Litt øving ofte er bedre enn lang øving en gang i bland. Ha gjerne instrumentet fremme!  

 Møter til timen klar til innsats. For alle våre tilbud betyr dette å møte litt før timen sli kan begynne presis.  

o Instrument elev skal du ha pakket ut instrumentet, stemt det (hvis du kan dette) og gjerne varmet opp litt.  

o Sangelever skal ha trallet litt på vei til timen for å varme opp.  

o Dans, teater og ny-sirkus elever skal stille klare i dansetøy.  

o Billedkunstelever skal stille klar i klær som kan vaskes.  

 Gi beskjed til skolens administrasjon ved   
o Uregelmessigheter i undervisningssituasjonen 
o Ønske om å avslutte elevplassen  
o Sykdom fra elev 

 Betale kontingent innen fristene. Dersom betalingsproblemer, ta kontakt med kulturskolens administrasjon for dialog om 
nedbetalingsplan eller alternativer for subsidiert plass via andre instanser i kommunen 

 Ved mislighold av elevplass og manglende oppfølging av forventningene til våre elever vil foreldre varsles og vi vil forsøke å 
finne løsninger i fellesskap. Dersom vedvarende mislighold kan rektor vurdere oppsigelse av elevplass.  

 
PRISER 
Prisene i kulturskolen vedtas i desember hvert år. Gjeldende priser finner du på www.ullensakerkulturskole.no.  Faktura sendes høst og vår.  
 
OPPTAK 
Hovedopptaket har søknadsfrist 1. juni, men søknader mottas og behandles hele året 
 
Viktige datoer: 
1.6. for høstsemester: oppsigelsesfrist og første opptak.  
1.12. for vårsemester: oppsigelsesfrist og nytt opptak dersom ledige plasser i vinter/vår semesteret 
 
Nye elever tas inn på gruppetilbud t.o.m. uke 40 i høstsemesteret og uke 8 i vårsemesteret. Elevplasser på «individuelle» tilbud fylles opp 
når det blir ledig plass gjennom året. Disse kan også få opplæring i grupper der dette er hensiktsmessig. 
 
OPPSIGELSE  
NB! Når du har meldt deg på og fått plass på individuell instrumentundervisning gjelder plassen til du sier den opp. Dersom du melder deg 
på gruppetilbudene gjelder påmeldingen for hele skoleåret. Dersom du ikke ønsker å fortsette etter nyttår, må du gi Kulturskolens 
administrasjon beskjed om dette innen 1. desember.  Ellers vil dere motta regning for vårhalvåret. 
 

http://www.ullensakerkulturskole.no/


 

 

 
Utmelding skal skje skriftlig på epost til kulturskolen@ullensaker.kommune.no 1.juni og 1.desember. Oppsigelse av plass vil gjelde fra 
førstkommende semester.   
Dersom utmeldingsfristen ikke overholdes faktureres halve semesteret. 


