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1.

Styring
Leka musikk- og kulturskole eies og drives av Leka kommune. Musikk- og kulturskolen
drives etter de retningslinjer som er vedtatt av Leka kommunestyre og de krav som gjelder
for tildeling av statstilskudd. Leka Formannskap har ansvar for forvaltning og tilsyn, og
fatter vedtak innenfor sitt reglement. Musikk- og kulturskolen er administrativt underlagt
rådmann.

2.

Lovgrunnlag
Lovgrunnlaget for musikk- og kulturskolen er nedfelt i Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod;
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet
elles.

3.

Formål




4.

Å utvikle elevenes skapende evner, og fremme forståelse og opplevelse av
musikk, dans, ballett, drama og andre kulturelle aktiviteter.
Å utvikle elevens ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en
meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet, og et godt grunnlag for en eventuell
seinere utdanning.

Opptak, undervisning og avslutning
a.

Musikk- og kulturskolen følger skoleruta til grunnskolen (38 uker) a 45 min. pr
gruppe, 30 min. grupper med to elever og 20 min. til elever som er alene på timen.
Opptak foretas av rådmann etter delegert myndighet. Hovedopptak av elever skjer i
løpet av vårsemesteret og gjelder normalt for hele skoleåret. En vil så langt råd er,
gi alle som søker et tilbud, men må ta hensyn til vedtatt budsjett, størrelse på
gruppa, muligheter for å skaffe lærer/instruktør, m.v.

b.

Undervisningstilbud, faglig innhold og omfang vil kunne variere fra år til år, og
bygger nødvendigvis ikke på forutgående års undervisning.
Undervisningstilbudet godkjennes av rådmann.
Ved å ta i mot tilbud om elevplass binder eleven seg normalt for ett skoleår eller
kurs. Utmelding/søknad om plass påfølgende skoleår skjer innen søknadsfristen
hvert år på eget skjema.
Dersom eleven i løpet av høsthalvåret likevel skulle velge å slutte, slipper
eleven å betale elevpenger for det andre halvår, dersom skriftlig melding om
dette foreligger før 15. oktober.
Dersom eleven ikke skulle benytte plassen – ikke møtt til time mer enn tre
ganger – og har meldt fra skriftlig om dette innen 15. september, vil
han/hun slippe å betale elevpenger.
Opptak utenom hovedopptak kan bare skje dersom det er ledig plass på
gruppe / eksisterende undervisning, og det ikke utløser nye
undervisningstimer.

c.

Når ordinær undervisning ikke gjennomføres pga fravær, settes det inn vikar med
tilstrekkelig kvalifikasjoner. Dersom dette ikke lar seg gjøre, flyttes timen til et annet
tidspunkt og gis igjen av lærer eller vikar. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre,
kan timen(-e) avlyses og eleven(e) få tilsvarende reduksjon i elevbetalingen.
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5.

d.

Undervisningens innhold, omfang, arbeidsmåter, forutsetninger og mål beskrives i
utlysingen av tilbudet.

e.

Samarbeidet med foreldre/foresatte organiseres med et brukermøte for elever og
foreldre og annen skriftlig kontakt med heimen hvert halvår.

f.

Elevene tildeles attest/bekreftelse på deltakelse ved musikk- og kulturskolen når de
slutter.

Økonomi
Betalingssatser fastsettes av kommunestyret.
a.
Elevpenger og eventuell instrumentleie for helårlige tilbud betales inn en gang pr.
semester: 1. oktober og 1. februar. Det gis søskenmoderasjon med 50 %.
Instrument/utstyrsleie betales på forskudd for ett semester. Dersom regning for
elevpenger ikke er betalt innen forfall, 30 dager, kan eleven bli utestengt etter
forutgående varsel. For kortere kurs kreves kontingenten inn ved kursstart.

6.

b.

Ved langvarig sykdom eller ved flytting, kan det søkes om delvis tilbakebetaling av
elevpenger.

c.

Skade på lånt eller leid utstyr skal straks meldes til læreren/instruktør. Skade på
utstyr som er gjort med forsett, fører til erstatningsplikt.

Elevene plikter:
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Å møte presis til timene. Planlagt fravær skal straks meldes til læreren.
Å rette seg etter vedtekter, regler og vedtak.
Å rette seg etter påbud som blir gitt ledelse og lærere.
Straks å melde fra om skade på musikk- og kulturskolens utstyr.
Ved gjentatte fravær uten gyldig grunn, ikke varslet fravær tre ganger, manglende
innbetaling av kontingent og alvorlige disiplinære forseelser, kan en elev bli
utestengt fra undervisningen. Avgjørelse om utestenging blir foretatt av rådmann.
Innbetalt kontingent og utstyrsleie blir ikke refundert.

Anke
I henhold til Forvaltningsloven, er det klageadgang på opptak og andre vedtak fattet med
utgangspunkt i vedtektene. Ved orientering om vedtak, skal det gis underretning om
klageadgang og frister. Formannskapet er klageinstans.

Sist endret:

K.sak
K.sak

07/07
02/14
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