
Rutine for opptak av elever 
 

Søknadsfrist 
Søknadsfrist for elevopptak er 15. mai hvert år. Er det ledige plasser, kan søkere etter denne dato også få plass. 

Elever som allerede går i kulturskolen, må hvert år sende inn ny søknad innen søknadsfristen for å beholde plassen 

sin (re-registrering). Søkere som ikke får plass blir satt på venteliste. Disse får melding så snart det er ledig plass. 

 

Opptak av elever 
Kulturskolen har hovedopptak i juni hvert år. For øvrig er det løpende opptak ved ledig plass. Rektor har ansvar for 

opptak etter samråd med aktuelle lærere. Elever blir satt på venteliste dersom det ikke er plass. Disse har prioritet 

ved ledig tilbud.  

Tildelt plass meddeles skriftlig og beholdes til den blir sagt opp skriftlig.  

Kulturskolen kan si opp elevplass dersom: 

• Manglende elevbetaling. 

• Kulturskolen ikke kan skaffe kvalifisert lærer. 

• Stort fravær uten melding til kulturskolen. 

 

Ventelisten kan settes til side i følgende tilfeller: 
• Elever tilknyttet korps som kjøper dirigenttjeneste fra kulturskolen er prioritert i opplæring på sitt 

korpsinstrument. 

• Elever med spesielle behov (handikapp, sosiale utfordringer – f.eks. på forespørsel fra barnevern, 

botjenesten etc.). Dette ansees å ligge under kulturskolens breddetilbud. 

• Fremmedspråklige elever som skal integreres i lokalsamfunnet. 

• Timeplantekniske hensyn. 

• I tillegg har kulturskolen et mandat om å nå flest mulig barn og unge i kommunen. Om en enkelt elev/familie 

legger beslag på mange elevplasser så kan ventelisten settes til side. 

 

Kriterier for opptak: 
• Det er ikke opptaksprøve/ferdighetskrav. 

• All inn- og utmelding skal skje gjennom vårt administrasjonssystem SpeedAdmin. SMS blir ikke godtatt som 

utmelding. 

• Det må være ledig elevplass. 

• Kulturskolen må ha kvalifisert lærer for tilbudet. 

• Det må være tilstrekkelig antall søkere for at faget settes i gang, gjelder spesielt gruppetilbud. 

• Eleven kan bli gitt alternativt tilbud (2. eller 3. prioritet). 

 

Kommunikasjon i forbindelse med opptak 
All informasjon til heimen i forbindelse med opptak skjer på epost til den epostadresse som heimen har oppgitt 

ved søknad til kulturskolen. 
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