
                                   __________________ 

Nye kulturskoletilbud på Bygland: Kunst og håndverk/hardingfele 

Kulturskolen ønsker å igangsette nye tilbud på hardingfele og kunst og håndverk, med undervisning på 

Bygland skule. Tilbudene er avhengig av tilstrekkelig etterspørsel for at de skal igangsettes. 

Kunst og håndverk:  

Fra 3. klasse og oppover.  

Undervisning torsdager kl. 17.00-18.30. 

Pris: kr. 1600,- pr. halvår inkl. materiale. 

Lærer: Hanneke van der Goes. 

Hardingfele: 

Fra 1. klasse og oppover.  

Undervisning mandager fra kl. 16. 

Pris: kr. 1350,- pr. halvår. 

Lærer: Jamie Lodberg. 

Ved kort semester vil undervisningstimene eleven har tapt, bli trukket fra på faktura. Det er mulighet for 

inntil 2 prøvetimer på hver disiplin. Se for øvrig baksiden av arket: «Viktig å vite».  

Dersom noen av tilbudene over er av interesse, vennligst gi beskjed til kulturskoleinspektør innen 15. 

november 2016, og oppgi: 

Elevens navn, fødselsdato, klassetrinn, samt foresattes navn, adresse, personnummer, og mobilnummer.  

Send mail/sms til: 

thomas.stanghelle@e-h.kommune.no                      

tlf. 90847356 

 

Mvh 

 

Thomas Stanghelle  

Kulturskoleinspektør, Bygland, Evje og Hornnes kulturskole. 

 

 

 



Viktig å vite om Bygland, Evje og Hornnes kulturskole 2016 - 2017 

Pris: Det koster kr.1400 for enkelttimer, pr. halvår, å være elev i kulturskolen. Kunst -og håndverksgruppe, koster kr. 

1600,- pr halvår, inkl. materiell, studio/lydteknikk koster kr. 1400,- pr. semester, mens undervisning i andre 

grupper/band koster kr. 1200,- pr. halvår. Kurs av kortere varighet har priser som kan variere. Dette vil bli opplyst i 

hvert enkelt tilfelle. Betaling skjer i midten eller mot slutten av hvert semester.  F.o.m. elevplass nr.3 i samme familie 

gis det søskenmoderasjon, ½ pris, på den/de rimeligste plassene.  

Tapte timer: Hvis en elev mister mer enn 4 undervisningstimer i løpet av et skoleår, p.g.a. at lærer er syk eller er 

borte av annen grunn og kulturskolen ikke klarer å skaffe vikar, vil kontingenten bli redusert. 

Utmelding: En har plass i kulturskolen inntil denne sies opp skriftlig til kulturskolens administrasjon. Sier en opp midt 

i et semester må en likevel betale for fullt semester. 

 Frister for utmelding: Vårsemesteret: 1.desember. Høstsemesteret: samme dato som søknadsfristen for neste 

skoleår (vanligvis i april). Alle som er nye på sin aktivitet kan prøve seg de 2 første timene. Hvis de ikke ønsker å 

fortsette, og skriftlig utmelding sendes på mail/sms/brev før 3.time, betaler de ikke for prøvetimene.  

Tap av elevplass: Hvis elevplassen etter purring ikke blir betalt, mister eleven retten til sin elevplass. Det samme 

gjelder hvis eleven har en oppførsel som ikke er forenelig med undervisningen eller kulturskolens målsetting. 

Instrumenter: Alle elever bør ha sitt eget instrument for å kunne øve hjemme. Kulturskolen har noen få instrumenter 

for utleie. Det skrives kontrakt med kulturskolen og man betaler kr. 250.- pr. semester for leie av instrumentet. 

Straks man slutter i kulturskolen skal instrumentet leveres tilbake. 

Undervisningstidspunkt: Undervisningen foregår rundt på skolene, i gymsaler, og på Furuly flerbrukshus. Alle som 

får plass, får skriftlig beskjed før skoleåret / undervisningen begynner. Hvis tidspunktet ikke passer, kan dere ta 

kontakt med lærer eller inspektør for å finne en time som passer. (Dette gjelder enkelttimer, ikke 

gruppeundervisning). Undervisningen i kulturskolen følger skoleruta. Fridager på skolen, er også fridager i 

kulturskolen. Øvrige arrangementer kan bli lagt til kvelder og helger. 

Undervisningstid pr.uke: (Enkelte tilpasninger kan forekomme) 

Instrument - enkelttimer     20 minutter i uka. 

Band / Dans / gruppeundervisning    60 minutter i uka 

Kunst og håndverk       90 minutter i uka 

Korps: Inndelte gruppeøvelser + fellesøvelse, tilsammen: 2 timer og 15 minutter i uka 

Merk: For viderekommende elever på instrument, kan det bli aktuelt med utvidet undervisningstid. Lærer vil gi 

beskjed når tiden er inne og det er ledig plass til dette. Dette tilbudet er selvsagt frivillig. For påbygningstimen 

betaler man etter oppsatt tid. 

Samspill / konserter / opptreden: Kulturskolen vil oppmuntre elevene til å spille sammen og vil sette av tid til dette, 

der man f.eks setter sammen noen elever, og øver noen ganger i løpet av året. Fellesøvinger vil også bli prioritert, 

slik at elevene får oppleve at ting henger sammen og at vi i fellesskap kan skape sceneinnslag der man trenger 

hverandre. På den måten vil vi styrke samholdet og vektlegge den sosiale dimensjonen. Elevene vil bli oppfordret til 

å delta når kulturskolen skal ha konserter og opptredener. 

Foreldresamarbeid: Foreldre/foresatte kan, hvis det er til beste for eleven, bli bedt av kulturskolen om å være med 

eleven på undervisning. Hvis en elev har en medisinsk eller annen tilstand som kulturskolen bør vite om, er det 

foreldre/foresattes ansvar å informere kulturskolen om dette. Kulturskolen er avhengig av et godt samarbeid med 

foreldrene, om ønsket er å bli flink innenfor sin disiplin. Oppmuntring til øving mellom timene er en forutsetning for 

å bli god. Hvis enkelte ting ikke fungerer tilfredsstillende vil vi sette pris på rask tilbakemelding. Har dere som 

foreldre spørsmål til lærer kan dere gjerne ta direkte kontakt ved å ringe eller bruke e-post.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


