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Velkommen som elev i kulturskolen! 

 
Osen kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skolea ret 

2017/2018! 
 

Her finner du informasjon om kulturskolen og det a  være elev her. 
Uansett hvilket kulturskolefag du har valgt, ha per vi at du vil trives 

som elev i kulturskolen og at du fa r et lærerikt a r preget av 
spilleglede/skaperglede. 

 
Osen kulturskole vil gi alle interesserte barn og unge tilbud 

om opplæring i musikk og i andre kulturelle ytringer som skolen 
kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi tilby voksne opplæring  

i samme tilbud. 
 

Talentlab Fosen er et talentprogram for kulturskoleelever pa  Fosen.  
Prosjektet er et samarbeid mellom kulturskolene pa  Fosen,  

Den kulturelle skolesekken og 7 Fosen kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering av virksomheten 

 
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og 

Kultur. Kulturskolen skal drives i et nært samarbeid med 
grunnskolene. Sektor for Oppvekst og Kultur administrerer driften 
av kulturskolen, herunder sørger for pa melding, organisere de ulike 

kurstilbudene, foresta r innkreving av elevbetaling, engasjerer/ 
ansetter nødvendig personell m.m. 

 
De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, fa r sitt 

ansettelsesforhold lagt til de to grunnskolene i kommunen. Skolene 
administrerer lønn og andre personalgodtgjørelser for de ansatte, 

likesa  foresta r skolene vikaradministrasjon for kulturskolen. 
 



 
Kulturskoletilbud 2017/2018 

 
 
FOTO/FILM 
   Anja Lothe Hepsø og tar sine elever med pa  spennende og  
   opplevelsesrike kulturskoletimer ba de ute i naturen og ellers hvor 
   det finnes gode motiver! Hennes elever kan fortelle om blant annet 
   ”Nordlysjakt”, lek med farger og naturen som billedramme!  
   Her fa r du lære grunnleggende fotokunnskap, trene "fotoblikket" 
   ditt og utforske de uendelige mulighetene med foto. Er du glad i a  ta 
   bilder, og har lyst til a  bli enda flinkere, meld deg pa  foto/film til 
   høsten! Tilbudet gjelder elever fra 5 –10 klassetrinn. 
 
MUSIKK 
   Innen musikk kan kulturskolen tilby deg opplæring i  
   tangentinstrumenter (keyboard/orgel/piano), gitar (klassisk/ 
   el- gitar og bass), sang, slagverk/perkusjon, korpsinstrumenter 
   (trompet, kornett, horn, saksofon, klarinett, trombone, baryton…) 
   Va re musikklærere er Magnus Solstad, May– Britt Haldaas, A se  
   Rødøy og Ann Jorid Ga smo. Tilbudet gjelder elever fra 1—10  
   klassetrinn + voksne dersom det er tilstrekkelig kapasitet. 
 
   Aspirantopplæring hadde oppstart i 2015/2016, og ble  
   et populært fag! Kulturskolen viderefører dette tilbudet og  
   ha per pa  enda fler elever i 2017/2018! Tilbudet gjelder  
   elever fra 1-10 klassetrinn! May-Britt Haldaas er lærer i  
   aspirantopplæring. 
 
 
 

 

 
Priser 2017/2018 

 
Individuell undervisning  kr 2009,- 
Gruppeundervisning   kr 1536,- 
Materiell, kunstfag   kr    591,- 
Lærebøker    kr 200/400,- (varierer) 
 
Det gis 25 % moderasjon for søsken og der samme elev er pa meldt flere tilbud. Kursavgift 
faktureres halva rlig og er fritt fra mva. Elever som slutter i løpet av et halva r ma  betale 
kursavgift for hele halva ret. 
 
Prisene er gjeldende fra 01.08.17 
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Søknad og opptak til kulturskolen 

 
Hovedopptaket skjer en gang i a ret der søknadsfristen er 20. mai. 
Søknad om elevplass sendes via internett pa  elektronisk skjema: 

www.osen.kommune.no 
 

Det ma  søkes om opptak til kulturskolen for hvert skolea r. Dvs. at dersom du  
allerede er elev ved kulturskolen i a r, ma  du likevel søke pa  nytt til høsten! 

 
Kulturskolen følger skoleruta. Det gis undervisning i minimum 36 

uker. For resterende 2 uker beregnes opptredener og felles 
øvelser. 

 
Kulturskolens oppstart legges til grunnskolens 2. uke. 

 
 

Undervisningstid 
 

Ved individuell undervisning skal hver leksjon være pa  20 min. 
Ved gruppeundervisning (mer enn 2 elever) har hver leksjon 

ha en varighet pa  45 min. 
 
 
 
 
 
 

 
Kjøp av tjenester 

 
Korps/kor i kommunen kan søke om kjøp av tjenester til  

direksjon/instruksjon fra Osen kulturskole. Søknaden om kjøp av tjenester  
sendes innen 20. mai for høsthalva ret. Kontrakten gjelder hele skolea ret.  

 
Avtale om kjøp av tjenester skal innga s ved arbeidskontrakt mellom  

det enkelte lag, dirigent/instruktør og rektor. 
 Aspirantopplæring: Skolekorps. Elevene meldes inn i  

kulturskolen som ordinære elever og betaler for en elevplass. 
 Dirigenttjeneste: Skolekorps betaler 75 % av reelle lønnskostnader. 

 Voksenkorps/voksenkor (medl. Over 18 a r) betaler 100 % av reelle lønnskostnader. 
 


