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Rettigheter og plikter som elev/foresatt i Kulturskolen i Kvæfjord
Undervisning
Som elev i Kulturskolen i Kvæfjord har du rett på ukentlig undervisning.
Undervisningen foregår primært ved enetimer, men det kan også forekomme
gruppeundervisning. Dette vil avhenge av type undervisning. Minimumstid er 25
minutter ved enetimer, noe lenger ved gruppeundervisning, avhengig av gruppens
størrelse.
All undervisning foregår på fast sted, klasserom Kvæfjordhallen og Borkenes
Skole. Pianoelever av kantor Karoline Leiros vil få sin undervisning i Kvæfjord
Kirke/Menighetshuset.

Oppmøte/fravær
Eleven plikter å møte til rett tid til alle undervisningstimene. Dersom man skulle
bli forhindret i å møte skal det gis beskjed om dette på forhånd. Beskjeden kan
gis direkte til lærer eller til kulturskolerektor. Ved flere fravær uten beskjed
kan eleven risikere å miste plassen ved skolen. Det vil da ikke gis refusjon av
skolepenger.
Dersom lærer er planlagt borte vil du få direkte beskjed fra lærer om dette, og
det vil gis undervisning på annet tidspunkt (avtales direkte mellom lærer og
foresatte). Ved lengre tids fravær/sykdom vil det bli satt inn vikar.

Opptredener/konserter
Elever ved kulturskolen vil få muligheten til flere ulike opptredener i løpet av
året. Kulturskolen arrangerer ulike konserter/opptredener og den enkelte lærer
planlegger og gjennomfører små konserter på ulike arenaer i kommunen. Dette er
en unik mulighet for den enkelte elev til å utvikle seg selv, både musikalsk og
personlig.

Hva kreves av den enkelte elev?
For å kunne bli en god utøver på ditt instrument (dans, sang, spill) kreves det
øving utover den ukentlige timen (ikke klokketime) med lærer. Det vil si at eleven
også hjemme må forberede seg til timen slik at lærer og elev sammen kan jobbe
mot nye høyder. Når en elev mestrer sitt instrument blir det også artigere å
utøve. Lærerne er forberedt til timene og ønsker en progresjon hos eleven. For
å få til det må også eleven være forberedt.
Pianoelever må ha tilgang til piano også utenom skolen slik at de kan møte godt
forberedt til timene.
Gitarelever må ha tilgang til gitar.
Elever på korpsinstrumenter vil få låne dette hos Borkenes Skolekorps. Disse
elevene blir også medlemmer av skolekorpset, og betaler medlemskontingent til
korpset. Korpset betaler for kulturskoleplassen i en gitt periode.

Undervisningsmateriell:
Eleven/foresatte kjøper selv opplæringsbøker som brukes i undervisningen.
Kulturskolen er behjelpelig med å skaffe disse. Bøkene vil da være elevens
private eie. Foresatte henter og betaler bøkene hos leverandør. Noter som
brukes utover dette ordnes av lærer/Kulturskolen.

Skolerute
Kulturskolen følger skoleruta, dvs at når skolen har fri er det også fri fra
kulturskolen.

Skolepenger
Skolepenger/elevbetaling faktureres 1 gang per semester. Betalingssatsene
finnes på kommunens hjemmeside under Selvbetjening- gebyrer og

betalingssatser.

Utmelding
Utmelding skal sendes skriftlig til Kulturskolens rektor.
-

Utmeldingsfrist for høstsemester: 1. mai

-

Utmeldingsfrist for vårsemester: 1. november

Ved for utmelding utenfor frister vil det bli krav om elevbetaling.

Velkommen til en

-ren fornøyelse

i Kulturskolen i Kvæfjord.

Borkenes Skolekorps
Borkenes Skolekorps har et tett samarbeid med Kulturskolen. Korpset betaler for
korpsmedlemmenes opplæring på et korpsinstrument i tre år. Nedenfor har vi listet
opp noen punkter det er viktig at både musikanter, drill og foreldrene vet.
Uniform
Det første året bruker ungene korpsgenser. Denne er det 100,- i egenandel på. Sammen med korpsgenseren
bruker du sort bukse, sorte sokker og sorte sko. Andre året får du uniform. Denne koster mange penger, så
det er viktig at dere tar godt vare på den. Den skal ikke vaskes i vaskemaskin! Når du må skifte til en
større uniform eller skal slutte i korpset må du levere uniformen til et renseri før den leveres.
Instrument
Du får låne instrument hos korpset. Dette koster også mange penger og du må behandle det forsiktig. Når
du ikke spiller på det, skal det ligge i instrumentkassen. Minst en gang i året må du rengjøre det grundig –
snakk med læreren din om dette.
Aspirantkorps
I aspirantkorpset spiller du til du er klar for overgang til hovedkorpset.
Kommunikasjon
Vi har fire måter å gi ut informasjon til heimene på; Facebookside, mailliste, sms og ark utdelt på øvingene.
Det er viktig at de foresatte melder inn e-postadresse og mobilnummer for å få informasjon. Om dere er på
Facebook og ikke medlem av sida til Borkenes skolekorps må dere be om å få bli medlem.
Om du vil slutte
Siden vi har avtale med kulturskolen er det viktig at dere gir beskjed om dette tidligst mulig til leder i
korpset. Dette fordi vi betaler for opplæringa i kulturskolen. Dersom dere slutter uten å ha gitt beskjed
innen fristen må vi likevel sende regning til dere for den terminen. Datoene som gjelder er:
For vårsemester: 1. november
For høstsemester: 1. mai
Dersom det sies opp etter disse datoene må kontingenten betales i sin helhet. Dette skyldes at
korpset betaler for plassen i kulturskolen.
Når du slutter må du også huske å levere en renset uniform og et rengjort instrument. Vi anser deg ikke
som sluttet før dette er gjort.

Velkommen til Borkenes skolekorps!

