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Vedtekter for Sigdal kulturskole 
 

Kulturskolens tilbud: 
Kulturskolens tilbud blir annonsert i forkant av hvert skoleår. Elever i skolen blir da informert 
om årets tilbud og om påmelding. Informasjon legges også ut på kommunens hjemmeside og på 
kulturskolens side på sosiale medier. I tillegg til skolens annonserte tilbud, kan det bli aktuelt å 
tilby ekstra opplæring i form av kortere kurs, helgesamlinger og lignende. Informasjon om slike 
tilbud gis fortløpende, og vil også alltid bli annonsert på nett. 

 
Innmelding/utmelding: 
Alle innmeldinger og utmeldinger skal skje skriftlig til Sigdal kommune, kulturskolen, 3350 

Prestfoss. Skjema for innmelding ligger på kommunens hjemmeside. Innmeldingsøknader 

behandles fortløpende. Elever som har fått plass i kulturskolen, beholder plassen inntil den 

sies opp skriftlig. Utmelding må skje før 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for 

høstsemesteret. 

 
Pris: 
Kommunestyret vedtar satsene på skolepenger. Regning sendes ut to ganger i året. 

 
Undervisningstid: 
Kulturskolen følger skoleruta. Mye av undervisningen foregår på ettermiddag og kveldstid. 

Elevene får primært undervisning én gang i uka, men det kan gjøres individuelle avtaler 

mellom lærer og elev om andre ordninger. Ved semesterets begynnelse vil elevene få tilsendt 

nødvendig informasjon, eller få beskjed om å kontakte sin lærer for å avtale undervisning.  

 
Undervisningssted: 
Undervisningssted vil variere for de ulike tilbudene. Musikkundervisningen vil 

primært foregå på Folkemusikksenteret i Buskerud, mens undervisningen i kunst og 

håndverk vil finne sted på Sigdal ungdomsskole.  

 
For kulturskolens elever gjelder følgende: 

 
 At du melder ifra til skolen, helst direkte til læreren, dersom timen ikke skal benyttes. 

 At eiendeler tilhørende kulturskolen behandles med varsomhet. 

 At du møter forberedt til timen. Musikkelever bør ha mulighet for å øve hjemme. 

 At du er høflig, positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte. 

 At du tar direkte kontakt med skolen dersom du har spørsmål eller noe du vil ta opp. 
 

 

 

 

 
 Vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur den 24.08.2016, saksnr. 27/16.  

 


