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Velkommen som elev i kulturskolen! 
 

Osen kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skolea ret 
2022/2023! 
 
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 andre 
kulturelle fagomra der som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi tilby voksne 
opplæring i samme fag/disipliner. 
 

 
 

Organisering av virksomheten 
 
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og kultur. Kulturskolen 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. 

 

 
 
Priser 2022/2023 
 
Individuell undervisning  kr 2319,- 
Gruppeundervisning   kr 1773,- 
Materiell, kunstfag   kr    682,- 
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 kurs-
avgift for hele halva ret. 
 
Prisene er gjeldende fra 01.01.2022 



 

Kulturskoletilbud 2022/2023 
 

 
   

Kulturskolen tilbyr opplæring i ulike instrumentgrupper: 
 
 keyboard 
 orgel 
 piano 
 gitar (klassisk/el- gitar og bass) 
 sang 
 slagverk 
 perkusjon 
 trekkspill 
 kornett 
 horn 
 saksofon 
 klarinett 
 trombone 
 baryton     
 
Aspirantopplæring  gjelder elever fra 1-10 klassetrinn og voksenelever er selvfølgelig 
ogsa  velkommen. 
 
I tillegg til overnevnte instrumentgrupper, ønsker kulturskolen a  kunne tilby  
prosjektbaserte tilbud innen ulike disipliner. Dette vil være korttidstilbud som kan ga  
over eksempelvis en helg eller en ukedag i en periode, og som krever pa melding i forkant. 
Tilbudene vil kun bli iverksatt dersom det er nok pa meldinger. 
 
Det vil komme informasjon om korttidstilbudene pa  kommunens hjemmeside,  
kulturskolens Facebook-gruppe og som ranselpost fra skolen, i forkant av tilbudet. 
 
 
 

 



 
Søknad og opptak til kulturskolen 
Søknad om elevplass skjer via kommunens hjemmeside. 
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!  
Søknadsfrist er 25. juni 2022. 
 
Kulturskolen følger skoleruta. Det gis undervisning i minimum 36 uker.  
For resterende 2 uker beregnes opptredener og felles øvelser. 
 
Kulturskolens oppstart legges til grunnskolens andre 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. 
 
 
 

 
Vi ønsker nye –og gamle kulturskoleelever hjertelig velkommen  

til et nytt spennende år i Osen kulturskole! 


