
 
 Vedtekter for Sirdal kulturskole (SMoK)  
 
1. Generelle retningslinjer.  

 Skolens navn er Sirdal Kulturskole.  

 Sirdal kulturskole drives i samsvar med opplæringslova § 13-6  
musikkskoletilbud, og i samsvar med de til enhver tid gjeldende mål/ vedtak/lovverk 
m.v. som Sirdal kommune drives etter.  
 
2. Formål.  
• Skolen skal være det viktigste forum for musikk og kulturopplæring i kommunen, 
samt være støttespiller for annet musikk- og kulturarbeid.  

• Skolen skal utvikle elevenes musikalske og skapende evner, og fremme elevens 
forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform.  

• Skolen skal stimulere til musikk- og kulturinteresse ved å arrangere konserter, 
forstillinger, utstillinger og lignende. Slike arrangementer er en integrert del av 
opplæringen.  

• Brukerinteresser og medbestemmelse er sentrale verdier.  
 
3. Eier og styring.  
• Sirdal kommune står som eier, og utvalg for oppvekst og levekår er ansvarlig 
styringsorgan på kommunenivå.  

• Rektor av Sirdal kulturskole er underlagt kommunalsjef for oppvekst og levekår, 
enhetsleder for kultur, og er skolens administrative leder.  

• Rektor er også saksbehandler for samarbeidsutvalget.  
 
4. Bemanning.  
• Bemanningen skal være i tråd med budsjett og stillingshjemler, men skolen kan 
iverksette tilbud innenfor egne rammer i samråd med enhetsleder for kultur.  
 
5. Vilkår for elevplass, organisering av undervisningen.  
• Sirdal kulturskole er åpen for alle avhengig av tilbudene som til en hver tid settes i 
gang, og det er ingen aldersgrense oppover.  

• Hvis kulturskolen har venteliste, blir søkere under 18 år foretrukket.  

• Skolen følger som hovedregel skoleruta for grunnskolen.  

• Skolen skal tilrettelegge kontortid slik at foreldre/ elever kan treffe ansatte ved 
skolen.  

• Kulturskolen har hovedopptak en gang i året med søknadsfrist i slutten av 
april/begynnelsen av mai. Påmeldingen er bindende.  

• Tilbakemelding til søkere om elevplass / venteliste gis innen 30. juni.  
 



 
• Elevene fra inneværende skoleår, har fortrinnsrett til plass på samme tilbud neste 
år.  

• Søknad etter fristen medfører at søknaden prioriteres etter søknader innkommet i 
rett tid.  

• De som måtte være på venteliste ved årets slutt, prioriteres til plass året etter.  

• Oppsigelser skal være skriftlige. Ved oppsigelse etter 15.06. må en betale plassen 
for neste skoleår.  

• Ved særskilt søknad kan rektor gi dispensasjon for hele eller deler av kontingenten. 
(F. eks. flytting, bortfall av tilbud, timeplanskollisjoner og lignende).  

• Ved søknad på flere tilbud, foretrekkes elever uten andre tilbud, hvis det er mangel 
på plasser.  

• Ingen elever har rett på mer enn ett tilbud. Maks antall tilbud per person settes til 3 
utenom i særskilte tilfeller.  

• Elever kan prioriteres inn etter geografi.  

• Rektor delegeres å avgjøre andre forhold ang. venteliste, elevinndeling og lignende.  

• Ved bortfall av undervisning skal eleven orienteres så fort som mulig. Ved bortfall av 
undervisning mer enn to ganger per semester, skal eleven gis tilbud om alternativ 
undervisning, dvs. at to gangers bortfall av undervisning må godtas.  

• Elevene undervises etter individuelle behov ved individuell opplæring, og etter 
individuelle og gruppebehov ved gruppeundervisning. Ved særskilte behov, skal det 
utarbeides egen oppfølgingsplan senest en måned etter skolestart.  
 
6. Betaling  
• Elevkontingent, er for tiden 2000 kr/ år for individuell opplæring og 1000 kr/år for 
gruppetilbud.  

• Ved flere elever fra samme familie gis det 50% reduksjon etter første elev på alle 
følgende individuelle tilbud.  

• Oppsigelser av elevplass etter 15.06. medfører at man må betale for elevplass for 
neste semester.  

• Leie av instrument settes for tiden til kr 400 per år.  

• Ved større prosjekter, må man regne med å betale noen materialkostnader.  
 


