Reglement Aure kulturskole
Aure kulturskole eies og drives av Aure kommune og er en del av enheten Kultur og næring.

Søknad
Søknad gjøres på Aure kommune sine hjemmesider via Aure kulturskole sitt
administrasjonssystem Speedadmin.
Søknadsfrist til hovedopptak kunngjøres på kommunens hjemmesider, og hovedopptak gjøres
en gang årlig på våren. Søknader mottas gjennom hele året.
De som har elevplass må re-registrere seg for nytt skoleår. Lenke til dette blir sendt i god tid
via Speedadmin. Manglende re-registrering forstås som oppsigelse av elevplass.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort
gjennom året ved ledig plass.
Om man ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass, gi skriftlig beskjed til rektor i kulturskolen
innen 14 dager. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste
går foran nye søkere. Søker uten tilbud/elevplass fra før prioriteres ved opptak. Barn og unge
prioriteres ved opptak.

Oppsigelse av elevplass
Oppsigelse gjøres gjennom Speedadmin eller skriftlig til rektor i kulturskolen. For oppsigelse
av plass for høstsemesteret er fristen 1. juni. Frist for vårsemesteret er 1. desember. I spesielle
tilfeller kan utsatt oppsigelsesfrist avtales på forhånd med rektor. Avtalen om utsatt
oppsigelsesfrist må gjøres skriftlig før opprinnelig frist 1. juni og 1. desember.

Oppmøte
Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som
blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Eventuell endring av undervisningstid avtales
direkte med lærer.
Kulturskolens undervisningsår følger skoleruten for ferie og fridager. Undervisningsåret i
kulturskolen har normalt 34 oppmøte med lærer og mulighet for minst 1 opptreden/utstilling i
kulturskolens regi. Kulturskolen legger vekt på samspill, og i perioder kan individuelle timer
bli erstattet med samspill.

Elevbetaling
Elevbetaling er delt i 2 terminer og faktureres på høsten og på våren. Priser og moderasjoner
avgjøres i kommunens budsjettforhandlinger, og kommer fram i kommunens
betalingsregulativ. Dersom man ikke sier opp elevplassen innen fristene 1. juni eller 1.
desember, må man betale for kommende semesteret. Nye elever på en disiplin har 2
prøvetimer.
Kulturskolen reduserer elevbetalingen om elevplassen tilbys etter 01. oktober på høstsemester
og 01. februar på vårsemesteret.
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Ved lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) reduseres elevavgiften i forhold til den tid eleven
ikke har fått undervisning. Legeerklæring framvises. Elevavgiften reduseres også ved
fraflytting.
Ved sen betaling av faktura, ilegges purregebyr etter fastsatte prosedyrer og gebyrsatser for
Aure kommune og videre innfordringer. Ved manglende betaling vil elevplassen sies opp.
Ved gjentatte fravær etter hverandre (mer enn tre ganger) uten melding, eller andre
disiplinære grunner, kan kulturskolen utelukke elever fra undervisningen og brukerbetalingen
blir ikke refundert.

Fravær/sykdom
Elevene plikter å møte presis og forberedt til sin undervisningstime. Sykdom eller annen
fravær skal meldes så fort som mulig til lærer. Eleven vil ikke få forsømte timer tilbake.

Vikarløsninger
Kulturskolen forsøker å skaffe vikarer ved fravær til lærer. Vi ber imidlertid om forståelse for
at vi ikke alltid klarer dette, og at undervisningen da kan bli avlyst. Skulle en time bli avlyst
på grunn av lærers fravær og ikke erstattet mer enn 4 ganger i løpet av skoleåret vil det bli gitt
refusjon i elevbetalingen.

Leie av instrument
Kulturskolen har noen instrumenter en kan leie. De ferskeste, og deretter de yngste av de
ferskeste prioriteres ved utleie. Elevene må dekke vanlig vedlikehold som strenger. Skade på
instrumentet må rapporteres til lærer omgående, og reparasjon av skaden som skyldes uvettig
behandling må leietaker betale. Om instrumentet ikke leveres tilbake må leietaker betale
erstatning tilsvarende pris på nytt instrument av samme kvalitet.
Vedtatt av kommunestyret i sak Nr. 70/20 den 17.12.2020
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