
SØKNADSFRIST 15. AUGUST  

SØKNADSSKJEMA 2015/-16 

KULTURSKOLEN I KVÆNANGEN 
En liten orientering og søknadsskjema: 

· Kulturskolen er en selvstendig institusjon som ved hjelp av statsstøtte eies og drives av Kvænangen kommune. 
· Kulturskolens formål er å skape interesse og forståelse for musikk og kultur i lokalmiljøet ved hjelp av tilrettelagt opplæring 
· Kulturskolen er i utg.pkt. et tilbud for alle innbyggerne i kommunen, men pga  stort søkertall prioriteres søkere i grunnskole alder. 
· Kulturskolens undervisningstilbud kan variere fra år til år, avhengig av søkermasse, lærerkrefter og økonomi. 
· Dersom et undervisningstilbud får flere søkere enn antall elevplasser, vil vi gi muligheten for gruppeundervisning. 
· Kulturskolens kontingentsatser for skoleåret 2015/-16 vil pr semester bli: (dere vil motta innbetalingsgiro til jul og til våren) 
 Barn enetimer -   kr. 525,-       Voksne enetimer - kr. 1050,-                      Barn/voksne gruppe -  kr. 260,-     
 FAMILIEMODERASJON INNRØMMES, dog ikke på gruppeundervisning!  

 
Elevens navn:……………………………………………………………………………………………………………………...   Født:……………………………. 
 

Ønsker opplæring i/på: (Se i lista nedenfor)…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Foresattes underskrift :..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse:………………………………………………………………………………………………E-postadr:………………………………...………………….…. 
 

Telefon dag:…………………………………………….….Kveld:………………………………………..…………...Mobil:…………………….……………….. 
 

Dersom eleven ikke kan møte til undervisning så må man gi beskjed til sin lærer. Spesielle ting vi må ta særlig hensyn til når 

det gjelder ditt barn, må rektor få beskjed om (40405628) 
 

I år tilbys det (foreløpig) følgende aktiviteter som du kan søke på: (med forbehold om nok søkere og finansiering) 
 

 BARNETEATER—Gruppe 1.-3. klasse  

 MELLOMGRUPPE TEATER—Gruppe 4.-7. klasse  

 UNGDOMSTEATER—Gruppe 8. Klasse og oppover  

 FLØYTE—Tverr– eller blokkfløyte - Enetimer eller gruppe 

 KORNETT/TROMPET/ALTHORN/BARYTON/TENORHORN/TUBA—Enetimer eller gruppe 

 BARNEKOR—Gruppe 1.-7. klasse 

 UNGDOMSKOR—Gruppe fra 8. klasse og oppover 

 VOKSENKOR—Gruppe 

 GITAR—nybegynner– eller viderekommet gruppe 

 BILLEDVERKSTED—Gruppe (maling, tegning, foto, installasjoner, annen visuell kunst) 

 KULMAT Kokkekunst—Gruppe  fra 4. klasse og oppover  

 SKAPENDE SKRIVING—Gruppe fra 5. klasse og oppover (dikt, noveller, sangtekster, manus, annen tekst) 

 (I musikktilbudene vil vi etter hvert også tilby enkel komponering av egne melodier, nedskriving av noter for samspill, gi 

andre grupper hjelp til å få laget egne musikkstykker osv ved hjelp av notasjonsprogram.) 

 
Vi tilbyr også musikkbarnehage, «Storkorps»-samlinger før jul og 17.mai, seniorsang på Gargo/Hybelhus/Eldreboliger, men 

ingen av siste trenger dere å søke om, - de vil vi tilby direkte. 
Det kan også bli satt opp kortere eller lengre kurs av enkelte andre aktiviteter, men de vil bli opplyst om spesielt.  
REGLEMENT: 

· Eleven binder seg til ett skoleår ved påmelding. Innenfor skoleåret kan elevplassen kun sies opp ved flytting fra kommunen, 
langvarig sykdom eller lignende. 

· Rett til undervisning kan mistes dersom eleven gjentatte ganger ikke møter opp til sin avtalte spilletime, og ikke har gitt be-
skjed om dette til lærer på forhånd. Elevbetalingen må likevel betales for hele skoleåret. Ved forhåndsgitt beskjed om fravær 
vil lærer forsøke å erstatte elevens time ved anledning. Dersom lærer må være borte fra undervisningen vil time også bli for-
søkt erstattet. 

· Særskilte forhold som kan angå undervisningen meldes fra om til rektor, som igjen informerer lærer dersom det er nødvendig. 
 
Dersom flere i familien mottar enkeltundervisning i Kulturskolen, eller en elev mottar undervisning på flere instrumenter, vil elevbetalingen 
reduseres med 50% for alle, unntatt en. Det vil si at én betaler full elevkontingent på 525,-(barn enetimer) og de resterende betaler kr. 
262,50,- pr. halvår. For gruppeundervisning gjelder ikke moderasjon. 
 

SØKNADSSKJEMAET SENDES KULTURSKOLEN I KVÆNANGEN, v/rektor Rita Boberg Pedersen, KVÆNANGEN KOMMUNE, 9161 BURFJORD 
(77778832/40405628) INNEN 15. AUGUST  

Man kan også søke elektronisk via skjema som ligger på kommunen sine hjemmesider under «Skjema fra A-Å» 
Rektor  kan også kontaktes på e-postadresse: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no 


