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Kulturskolevedtekter Hurdal kulturskole.  
Vedtatt av Hurdal kommunestyre 11.12.2019, sak PS 136/19 

1 Retningslinjer 

Kulturskolen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og etter nasjonale 

planer, lover og forskrifter. 

2 Formål 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig kvalitet innenfor kulturfag i kommunen. Formålet 

med opplæringen er læring, opplevelse, samt skape og formidle kulturelle uttrykk.   

3 Innhold 

 Kulturskolen skal være et lokalt tilbud som bidrar til å styrke barn og unges kulturelle 

kompetanse og utfoldelse utover det grunnskolen tilbyr.  

 Kulturskolen skal gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og 

høyere utdanning innen kulturfag.  

4 Styring 

 Skolen eies og drives av Hurdal kommune.  

Fagansvarlig/rektor ved kulturskolen ivaretar den daglige driften og rapporterer til leder for 

kulturenheten eller den rådmannen bemyndiger.  

Det skal foreligge en årsplan for kulturskolen som er førende for aktiviteter kommende år. 

Denne skal oppdateres i samarbeid med lærere og fagansvarlig og være klar innen oppstart av 

skoleåret.  

5 Påmelding 

Påmelding foregår gjennom elektronisk søknadsskjema på Hurdal kommunes hjemmeside. Her 

skal alle tilgjengelige tilbud ligge. Det tas forbehold om endringer i tilbud gjennom skoleåret. 

Kulturskolen har løpende opptak gjennom hele året.  

Elevplassen er bindende inntil skriftlig oppsigelse foreligger. 

6 Oppsigelse 

Oppsigelse av plass må skje skriftlig til Hurdal kommune innen 01.06 for høstsemesteret og 

01.12 for vårsemesteret. 

Ved langvarig sykdom eller flytting fra kommunen er oppsigelsestiden en måned. Elever som ikke 

overholder disse fristene må betale kontingent for påbegynt semester.  

7 Elevkontigent 

Elevkontingenten fastsettes av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen, og 

justeres i tråd med andre kommunale avgifter dersom ikke annet blir bestemt.  

Elevkontingenten blir fakturert pr. semester.  
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Reduksjon av elevkontingenten gis ved sykdom utover fire uker, eller om undervisningen går 

tapt minst tre ganger pr. semester.  

Det gis reduksjon av elevkontingenten ved spesielle behov. Søknad om reduksjon med 

begrunnelse må sendes Hurdal kommune v/ kulturkontoret.   

8 Åpningstider 

 Kulturskolen følger grunnskolens skolerute med ferie og helligdager.  

9 Gyldighet 

 Vedtektene er gjeldende fra 01.01.2020. 

 Endringer i vedtektene skal godkjennes av kommunestyret.  


