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1. Innledning 

 
Kulturskolen i Lyngen eies av Lyngen kommune og drives i samsvar med lov og forskrifter 
for området. Rektor i kulturskolen er skolens administrative leder 
 
Kulturskolen er lovpålagt i opplæringsloven § 13-6 : Alle kommuner skal alene eller i 
samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, 
organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Krave om politiattest følger 
opplæringslova § 10-9 
 

2. Hvem kan søke 
 
Kulturskolens undervisningstilbud er først og fremst rettet inn mot elever i grunnskolen. 

Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Interesserte elever som går 

på videregående skole, men fremdeles bor i kommunen, kan også gis et tilbud. Dersom 

kulturskolen har ledig kapasitet, kan kortere kurs for voksne vurderes. 

 

3. Påmelding 
All påmelding skal gjøres via Speedadmin, kulturskolens administrasjonsprogram. Lenke til 

påmelding skal ligge på kommunens hjemmeside og kulturskolens facebookside. Ved 

hovedopptak er søknadsfristen 1. mai. Det kan i tillegg søkes hele året, og er det ledige plasser 

tildeles disse til nye elever. Dersom det er fullt, fungerer ventelisteprinsippet. Speedadmin 

lager en venteliste basert på tidspunkt for påmelding. Kulturskolen samarbeider eksempelvis 

med barnevernstjenesten, og for elever med særskilte behov i forhold til støtte og oppfølging, 

kan kulturskolen fravike ventelisteordningen. 

 

4. Opptak 
Ved opptak prioriteres søkere i grunnskolealder. Melding om opptak blir gitt skriftlig i 

juni/juli. Elever i grunnskolealder beholder sin plass i kulturskolen til de skriftlig melder seg 

ut.  De som skal beholde plassen for neste skoleår må re – registrere seg i løpet av mai måned. 

Søkere som ikke tildeles elevplass ved hovedopptaket står på venteliste i påvente av ledig 

plass.  

Elevene kan benytte seg av flere tilbud samtidig. Dette betinger at det ikke er venteliste på de 

aktuelle tilbudene. 
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5. Rammeplan 
Rammeplan for kulturskolen er vedtatt av Lyngen kommune. Visjonen er «kulturskole for 

alle». Rammeplanen er grunnlaget for vår virksomhet og inndelt i 3 områder: 

•  Breddeprogram - der samarbeid med barnehage, eldreomsorg, skole og andre aktører 

er    viktig. 

•  Kjerneprogram – Dette er kulturskolens hovedvirksomhet. Programmet er for elever 

som ønsker å arbeide med kunstfaget over tid, og er basert på progresjon, systematisk 

trening og elevens utvikling gjennom ulike faser.  Opplæringen vil vanligvis strekke 

seg over flere år. Kjerneprogrammet skal være forberedende for elever som ønsker å 

gå videre til Fordypningsprogrammet. Det skal også kunne forberede for videre 

utdanning. 

•   Fordypningsprogram - Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte 

forutsetninger og interesser for den kunstneriske aktiviteten. Det blir stilt krav til høy 

og målrettet innsats. Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere 

utdanning. For å sikre viderekomne elever samhandlingsarenaer der de kan møte 

elever på samme nivå, samarbeider Lyngen kulturskole med kulturskolene i Balsfjord 

og Storfjord. 

 
6. Undervisningstid 

Undervisningen gis individuelt, i gruppe eller vekslende. Ukentlig undervisningstid er 

minimum 30 minutter for instrumental- og sangundervisning og minimum 45 minutter ved 

gruppetilbud og fordypningstilbud. Enkelte fag kan ha kortere semester og har undervisning i 

en kortere periode. Denne kan være i kombinasjon med uker i samspill/gruppeundervisning, 

workshops, forestillinger og konserter. Ved slike aktiviteter omorganiseres timeplanen, noe 

som kan innebære undervisning på annen ukedag og alternativt tidspunkt. 

Barn og ungdom i Lyngen kommune er aktive innenfor idrett, som i stor grad foregår på 

ettermiddags/kveldstid. Kulturskolen har derfor lagt noe av undervisningen til skoletida, og 

bruker da rulleringsplaner. Dette godkjenner foreldre/foresatte ved påmelding. 

Fagene dans og visuell kunst har 60 og 120 minutters perioder. Faglærer tilpasser også etter 

behov. 

 

7. Skolerute 
Kulturskolen følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute, men kulturskolens undervisnings-år 

består av 36 uker, ikke 38 som er antallet uker for undervisning i grunnskolen. Dette gir 
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kulturskolelæreren mulighet til å planlegge andre prosjekter som for eksempel UKM, 

forestillinger og interkommunale prosjekt. 

 

8. Oppmøte/fravær 
Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimene. Dersom eleven er forhindret fra å 

møte, skal det gis beskjed om dette på forhånd til læreren. Elever som i stor grad uteblir fra 

undervisning uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan 

miste plassen ved skolen. Skolepenger vil da ikke bli refundert. 

 

9. Utmelding 
Alle utmeldinger skal skje via Speedadmin. Eventuell oppsigelse av elevplass for vårhalvåret 

må være innlevert kulturskolen senest 1.desember. For kommende år (høst)er frist for 

utmelding 1. juni. Utmelding kan gjøres istedenfor re-registrering i Speedadmin 

 

10. Betaling og friplasser 
Kommunestyret vedtar årlige betalingssatser og bestemmelser om moderasjon. Prisliste ligger 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

•  Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2 (dvs. søsken med samme 

bostedsadresse). 

•   Det gis ikke søskenmoderasjon på gruppetilbudene eller på kortere kurs. 

•   Om en elev slutter i løpet av halvåret, skal det likevel betales full kontingent. Ved 

legeerklæring kan det gjøres unntak fra dette. 

•  For nye elever løper kontingenten fra og med 3. oppmøte. For re – registrerte elever 

regnes kontingent fra og med første oppmøte i nytt semester. 

•  Det kan søkes om friplass for elever under 18 år dersom samlet inntekt for foresatte er 

på under 4 G, eller dersom det foreligger andre momenter som har betydning for 

foresattes økonomiske situasjon. Det må søkes om friplass foran hvert skoleår. 

•  Elever som i perioder på 3 uker eller mer ikke får tilbud fordi en lærer er fraværende 

og det ikke er skaffet vikar, får redusert betalingen med tilsvarende timepris. 

•  Dersom betaling for elevplass uteblir, vil undervisningen opphøre til utestående er 

betalt. 

              Kontingenten faktureres 1 gang pr. år, etterskuddsvis i mai. 
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11. Øving hjemme og innkjøp av instrument 
Hjemme øving er et viktig premiss for å utvikle seg som musiker/sanger/danser/kunstner. 

Eleven må ha tilgang til instrument og utstyr for å øve hjemme. Kulturskolen kan bistå ved 

innkjøp av nytt instrument/utstyr. 

 

12. Interkommunalt samarbeid 
Kulturskolen samarbeider med kulturskolene i Balsfjord og Storfjord. Kompetanseutveksling 

foregår både på lærer og ledernivå. Det er nødvendig med møtepunkter for å drifte et slikt 

samarbeid. 
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