Vedtekter – Røros Kulturskole
Vedtatt 11.09.2012
Formål
Kulturskolen på Røros er et lovpålagt tilbud til alle barn og unge i Røros kommune. Kulturskolen
skal gi et kvalitativt godt og tilpasset undervisningstilbud til alle som har lyst, til en rimelig
kostnad. Tilbudet skal gis innenfor musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.
Undervisningsform
Timelengden vil variere av gruppens størrelse, alder og nivå. Elever som mottar
enkeltundervisning vil få minimum 20 minutter, mens store grupper får inntil 45 minutter. Der det
er formålstjenlig kan undervisningen komprimeres slik at den enkelte elev får lengre tid pr
oppmøte men færre oppmøter gjennom året.
Kulturskolen følger skoleruta. Alle elever får normalt undervisning en gang i uka, med unntak
av komprimert undervisningsform, som nevnt ovenfor. Mye av undervisningen foregår på
ettermiddag- og kveldstid. For de som ønsker undervisning i den ordinære skoletiden, blir det
gjort avtale med den enkeltes foreldre, skole, klasselærer og kulturskolen.
Undervisningssted
Undervisningen foregår i hovedsak i kulturskolens lokaler i Sundveien, samt på skolene på
Røros, Glåmos og Brekken.
Skolepenger og andre kostnader
Ved innmelding påløper det en elevavgift pr. semester. Det er ulike satser på undervisning i
storgrupper og små grupper/enkeltelever. Det gis moderasjon for flere elevplasser i samme
familie. Det gis 25 % reduksjon på 2. elevplass og 50% for påfølgende elevplasser. Det gi ikke
moderasjon ved storgruppeundervisning. Semesteravgift påløper ved tredje gangs oppmøte for
nye elever).
Kommunestyret vedtar satsene på skolepenger, og vi tar forbehold om endringer. Regning
sendes ut to ganger i året.
Kulturskolen har noen strykeinstrumenter og tverrfløyter til utlån. Innen billedkunst kommer det
en fast materialkostnad pr. semester. Ofte kjøpes det inn lærebøker/ undervisningsmateriell til
eleven. Dette kan kjøpes inn av kulturskolen og vil bli belastet ved utsending av krav om
semesteravgift, eller eleven får en kopieringsavgift
Satsene kunngjøres på Kulturskolens hjemmeside.
Innmelding/utmelding
Alle innmeldinger/utmeldinger skal skje skriftlig til Røros kommune, Bergmannsgt. 23, 7374
Røros, eller på epost til: kulturskolen@roros.kommune.no
Søknadsfristen er 01. mai
Timeavtale
Ved semesterets begynnelse vil elevene bli kontaktet av sin lærer for avtale om undervisning.
Gi alltid beskjed hvis eleven ikke kan komme på time. Oppstart kunngjøres i lokalpressen
Spesielle behov
Hvis eleven har spesielle behov i forbindelse med undervisningen, ber vi dere skrive en kort
melding om dette i søknaden eller ta direkte kontakt med kulturskolen og informere om dette.
Dette kan være lese/skrivevansker, funksjonshemninger o.l.

