
 

 

Vedtekter for Ringerike Kulturskole 
______________________________________________________________________________________________________ 

Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur, den 13. juni 2012 

 

Organisering: 
1.1  Ringerike kulturskole er en kommunal kulturskole som Ringerike kommune eier og 

driver. 

1.2  Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) vedtar vedtekter for Ringerike kulturskole. 

1.3  Kulturskolen hører administrativt til under Kulturtjenesten. 

1.4  Ringerike kulturskole skal ha ansatt rektor, sekretær og i tillegg nødvendige lærere for til 
en hver tid å kunne dekke opp eksisterende tilbud (innen vedtatte hjemler og planer).  

1.5  Rektor for kulturskolen har det faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for drifta. 

1.6 Ringerike kulturskole har base i egne lokaler ved Hønefoss Bru 3, 4.etasje.  

1.7  Kulturskolen og skolene kan nytte hverandres lærerressurser etter nærmere avtale. 

1.8  Det kan legges til rette for bruk av kombinerte stillinger med grunnskolen. 

 

Undervisningen: 
2.1 Ringerike kulturskole følger skoleruta for grunnskolen i Ringerike kommune, men starter 

en uke etter og avslutter hvert semester en uke tidligere enn grunnskolen. Normalt er et 
skoleår i kulturskolen på 37 uker. 

2.2 Undervisningen kan organiseres både som individuell undervisning, gruppeundervisning 
og undervisning i samspill. En undervisningstime varer i 20 minutter. 
Gruppeundervisning og samspillundervisning (mer enn 2 elever) varer minimum 45 
minutter. 

2.3 Gruppeundervisning og samspillundervisning kan organiseres som et prosjekttilbud over 
en kortere periode. Elevene blir ikke automatisk overført til nye prosjekttilbud, men må 
søke på nytt hver gang. 

2.4 Kulturskolen har et talentutviklingsprogram for dyktige elever. 

 

Elevvilkår: 
3.1 Elevene skal møte presis og forberedt til timen, og ellers vise god oppførsel. 

3.2 Fravær må meldes på forhånd. Timer som faller bort på grunn av fravær har eleven ikke    
krav på å få igjen senere. Dersom eleven er borte 3 ganger på rad uten å gi beskjed, faller 
plassen bort. 

3.3 Dersom eleven mister mer enn 3 undervisningstimer på grunn av sykdom eller annet hos 
lærer, og det ikke blir satt inn vikar, vil det bli redusert semesteravgift. 

3.4 Elevene må selv skaffe eget instrument, med mindre kulturskolen har noen til utleie.  

3.5 Elever som ikke retter seg etter kulturskolen sine vedtekter, kan utestenges fra 
      undervisningen for kortere eller lengre tid. Denne avgjørelsen blir tatt administrativt. 



 2

         

Økonomi: 
4.1 Elevkontingenten inngår i betalingsreglementet som kommunestyret vedtar. Denne 

elevkontingenten er pr. semester og blir betalt hvert halvår. 

4.2 Kontingenten skal betales for hele semesteret selv om eleven slutter i løpet av semesteret. 

4.3  Det gis 50 % søskenmoderasjon, samt moderasjon hvis eleven går på flere tilbud. 
Moderasjonen gjelder fra og med det andre familiemedlemmet/ det andre tilbudet eleven 
går på. 

4.4 Korps og kor lager egne avtaler ved bruk av dirigent og elevtimer. 

4.5 Kulturskolen kan ha friplasser for barn og unge. Foresatte kan søke på bakgrunn av 
familieøkonomi (samlet bruttoinntekt under 3 G, inklusive stønader og bidrag). 

4.6 Tilbud ved kulturskolen kan gis enkeltelever etter individuell vurdering i samarbeid med 
barnevern, flyktningetjenesten, PPT el. Finansering må da avtales særskilt. 

 

Opptak: 
5.1 Hovedopptaket for skoleåret er 1. juni. Både søknad og oppsigelse av plassen skal skje 

skriftlig. Søknadsskjema hentes på internett, på Servicetorget eller på kulturskolen. 
Avmeldingsfrist for det kommende semesteret er 1. desember og 1.juni. 

5.2 Dersom en lærer har ledig undervisningstid vil det bli tatt opp elever fortløpende. 

5.3 Elevene har 3 ukers gratis prøvetid. Det blir da vurdert av lærer og foreldre om eleven skal 
fortsette. Etter dette har eleven fast plass i kulturskolen som blir overført fra semester til 
semester. 

5.4 Prioritering ved opptak er: 

a) Elever fra grunnskolen og videregående skole  
b) Elever som har plass fra før 
c) Voksne 
d) Søkere fra andre kommuner 

 

 

 


