
SØKNAD OM ELEVPLASS VED BARDU KULTURSKOLE
Søkers etternavn,fornavn: Født (dato,år):

Adresse: Kjønn: ___M ___K

Postnr./Sted: Skole og klasse kommende skoleår:

______________________Kl.____E-post: Mob.tlf.:

Foresattes Navn*: Tlf. priv.:

Foresattes personnr.*: Tlf. arb.: 

E-post:

Ønsker opplæring på: 1. prioritet: Har fått opplæring tidligere:  ____ ja    ____ nei

2. prioritet: Hvis ja, hvor lenge: _____ år

____  Ønsker å leie instrument ____  Har tidligere søkt om plass ____  Har søsken som er elev i kulturskolen

____  Vi ønsker ikke at det tas video-opptak av vårt barn under konserter   ____  Heller ikke lydopptak

Jeg er kjent med de bestemmelser som gjelder i Bardu kulturskole

Dato: Foresattes underskrift:

* Til den regning skal sendes dersom eleven blir tatt opp. Kommunens faktureringssystem krever personnr. til sine kunder. Søknader for 
ikke opptatte elever blir makulert etter 1. år. Regningsadresse og adresse for post må være den samme.



RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNINGA

Timeavtale
Skoeåret følger grunnskolens skolerute og deles inn i høst- og vårsemester. 
Timeavtale gjøres ved begynnelsen av hvert semester. 

Oppmøte
 Eleven skal møte i rett tid til alle undervisningstimer. 

Fravær
Dersom eleven blir forhindret fra å møte til time, må det gis melding om dette i god tid  på forhånd - enten direkte til læreren eller til 
kulturskolens kontor. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.

Avbrytelse av undervisninga
Regelen er at elever ikke uten videre kan avbryte sin undervisning i ett semester. 
Unntaksvis kan kulturskolen imidlertid etter skriftlig søknad innvilge permisjon for resten avsemesteret, men elevkontingenten vil ikke bli 
ettergitt. 

Utelukkelse fra undervisninga
Elever som uteblir fra sine undervisningstimer to ganger på rad uten å gi melding og/eller som ikke viser tilstrekkelig interesse, kan utelukkes 
fra videre undervisning  neste  semester. 

Utmelding
Alle utmeldinger SKAL skje skriftlig. For å få den nødvendige oversikt i forbindelse med opptak av nye elever og timeplanlegging, vil det være 
nødvendig å sette 1. juni som utmeldingsfrist for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Utmeldinger som kommer uforberedt like før 
eller etter semesterstart skaper store vanskeligheter for kulturskolens undervisningsopplegg. Elever for ett semester kan bli innkrevd for 
registrerte elever som ikke overholder retningslinjene for skriftlig utmelding.


