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Vedtekter for Osen kulturskole 
 

 

Osen kommune skal følge opp Opplæringslovens krav: 

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod 

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 

 

 

1. Organisering 
Osen kulturskole organiseres som en del av Stab-UKO. Kulturskolen skal drives i et nært 

samarbeide med grunnskolene. UKO administrerer driften av kulturskolen, herunder sørger 

for påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestår innkreving av elevbetaling, 

engasjerer/ansetter nødvendig personell m.m. De som ansettes/engasjeres i kulturskolen får 

sitt ansettelsesforhold lagt til de 2 grunnskolene i kommunen. Skolene administrerer lønn og 

andre personalgodtgjørelser for de ansatte, likeså forestår skolene vikaradministrasjon for 

kulturskolen. 

 

1.1. Styringsgruppe 
Det opprettes en styringsgruppe for kulturskolen bestående av rektorene på skolene, en 

representant for de ansatte, kulturmedarbeider og sektorleder. Sektorleder er leder av 

gruppa. 

 

 

1.2. Politisk ansvar 
Det politiske ansvaret for Osen kulturskole skal ligge under Hovedutvalget for Utdanning, 

Kultur og Omsorg. (UKO) 

 

 

2. Formål 
2.1. Utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens 

forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne 

menneskelige og kunstneriske uttrykksformer. 

2.2. Utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan 

få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt 

livsglede og trivsel. 

2.3. Være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet 

for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet. 

 



 

3. Skoleår og undervisning 
3.1. Kulturskolens undervisning legges til de to skolene i kommunen.  Parallelle tilbud 

ved skolene eller andre hensiktsmessige steder kan gis dersom der er tilstrekkelig 

elevgrunnlag. 

 

3.2. Kulturskolen har samme arbeidsår som grunnskolen i kommunen. Det gis 

undervisning i minimum 36 uker. For resterende 2 uker beregnes opptredener og 

felles øvelser, eller samspill utenom fast timeplan. Deltakelse i større 

musikkproduksjoner regnes inn i kulturskolens timetall. Kulturskolens oppstart legges 

til grunnskolens 2. uke. 

 

3.3. Undervisningen gis som både individuell og gruppeundervisning og tilpasses den 

enkelte elevs ønsker, ferdighetsnivå og særlige behov.  

Undervisningstid: individuelt og grupper. 

 

1 elev   22,5 minutters leksjon.  

2 elever  30 minutters leksjon.  

3 elever  45 minutters leksjon.  

4 elever  60 minutters leksjon. 

 

 

4. Opptak og utmelding 
4.1. Kulturskolen tar opp elever i skolepliktig alder fra og med 1. klassetrinn er 

hjemmehørende i kommunen. Opptaket skjer ved slutten av vårsemesteret. 

Elektronisk søknadsskjema finnes på Osen kommunes hjemmeside.  

Melding om opptak blir sendt ut ved skolestart. Eleven har plass i kulturskolen inntil 

den blir sagt opp av elevens foresatte.  Alle elever må melde seg på ett nytt 

kulturskoleår hver høst. Tilbudet gjelder til og med vgs. Andre voksne kan gis 

undervisning dersom det ikke er ventelister. 

 

4.2. Utmelding skjer skriftlig innen 1. des. for vår og 1. mai for høst. Påbegynt halvår 

forplikter for full halvårsavgift. 

 

 

5. Personell, avlønning, godtgjørelser 
5.1. Rektor og personale i musikk- og kulturskolen ansettes administrativt i samarbeid 

med tillitsvalgtrepresentanter. (Samarbeidsutvalget), og gis lønns- og arbeidsvilkår i 

samsvar med gjeldende avtaleverk.  

Avtale om innkjøp av pedagogiske tjenester gjennom samarbeid med andre 

kulturskoler, selvstendig næringsdrivende, kulturinstitusjoner eller kirkelige 

virksomheter inngås av rektorene ved skolene.  



5.2. Oppvekst- og kultursjefen kan foreta midlertidige tilsetninger inntil 6 mnd. for mindre 

timelærerstillinger. 

 

 

6. Kulturskoleavgift 
6.1. Avgiften fastsettes hvert år av kommunestyret ved budsjettbehandlingen. 

6.2. Det gis 25 % søskenmoderasjon fra barn nummer to, dersom det er flere elever fra 

samme husstand. 

6.3. Skoleavgiften forfaller hvert halvår med frister 15. jan. for høst og 1. juli for vår. 

6.4. Ved lengre sykdom, mer enn 1 mnd, kan det søkes om reduksjon i 

kulturskoleavgiften.  

Det må legges ved legeattest til søknaden. 

6.5. Annet fravær, der eleven aktivt velger bort kulturskoletilbudet, f.eks. opplegg i 

grunnskolen, refunderes ikke. 

6.6. Ved lærers sykdomsforfall - over 3 uker - tre leksjoner, gis det fratrekk i 

skoleavgiften dersom det ikke blir gitt tilbud om å ta igjen timene. 

 

 

 

 


