
Regler og info  

Gjesdal kulturskole 
 
 
Hvem kan søke Gjesdal kulturskole:  

 Alle barn og unge fra 1. - 13. trinn bosatt i Gjesdal kommune 

 Tilbudene er aldersgradert 

 Voksne kan få plass på vokal-/instrumental ved ledig kapasitet for et år om gangen    
 
Hvordan søke/beholde elevplass:  

 Nye søkere til hovedopptaket må søke elektronisk fra hjemmesiden innen 1. mai 
 For å beholde elevplassen må man re-registrere seg i speedadmin innen 1. mai 
 Søkere prioriteres etter søknadsdato  
 Nye søkere får mail før sommerferien om elevplass eller ventelisteplass 
 En kan også søke gjennom hele året og elever tas da inn fortløpende ved ledig kapasitet    

 
Prøvetime: Nye elever har en prøvetime.  
 
Leie instrument: Den som leier instrument er ansvarlig for alt vedlikehold eller reparasjon av skade 
påført instrumentet i undervisning eller hjemme. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte 
personer formidlet av kulturskolen. Kulturskolen har tilgjengelig for utleie et begrenset antall 
instrumenter på følgende disipliner: fiolin, trekkspill, gitar, tverrfløyte og saxofon. 
 
Skolerute: Gjesdal kulturskole følger skoleruten til Bærland skole. Unntaket er første skoledag i 
august, hvor skoleåret åpnes med felles oppstartsmøte for alle elever og foresatte på kvelden. 
Undervisningen starter så påfølgende skoledag. 
 
Syke elever: Kulturskolen ønsker ikke at barn som har vært borte fra skolen på grunn av sykdom 
sendes til undervisning i kulturskolen. 
 
Utviklingssamtaler: Det gis tilbud om, og oppfordres til, egen utviklingssamtale mellom 
elev/foresatte og faglærer. Samtalene er i januar og foresatte må selv melde seg på innenfor angitt 
tidspunkt fra faglærer. I gruppeundervisningen får foresatte mulighet å følge en undervisningsøkt, 
samt individuell samtale ved behov.    
 
Talentutvikling: Elever med spesielt talent innen sin disiplin, kan få tilbud om å øke sin ukentlige 
undervisningstid med ti minutter. Faglærers vurdering ligger til grunn og det medfølger forpliktelser. 
Talentutvikling gis kun i èn til èn undervisning.    
     
Oppsigelse av elevplass: En kulturskoleplass beholdes til de foresatte sier den opp skriftlig til rektor. 
Frist for oppsigelse av elevplassen er:  

 1. mai for påfølgende høstsemester 
 1. desember for vårsemesteret 

Dersom fristene for utmelding ikke overholdes, kan kulturskolen kreve skolepenger for kommende 
semester. Elever som ikke fullfører et påbegynt semester, må likevel betale semesteravgift.    
 
Utelukkelse fra undervisning: Kulturskolen kan si opp elever som ikke viser tilstrekkelig interesse og 
innsats eller har fravær uten å gi beskjed.   
 



Avlyste timer: Ved faglærers fravær, og avlyst time mer enn to ganger pr semester, kan man få 
redusert semesterbetaling for timer utover dette. Foresatte må da sende krav om reduksjon til 
kulturskolen. I dette inngår ikke omorganisering av undervisningen eller uker med fellesprosjekter 
hvor ordinær undervisning utgår. 
 
Tilbud og aldersgrenser  
Individuell undervisning musikk 
Undervisningen er enetimer på 20 minutter og består av opplæring på sang/instrument og teori. 

 Fra 1. trinn       Fiolin  
 Fra 2. trinn       Piano og Keyboard (komponering kan tilbys etter anbefaling fra faglærer) 
 Fra 3. trinn       Trekkspill      
 Fra 4. trinn       Slagverk, Tverrfløyte, Klarinett, Saxofon      
 Fra 5. trinn       Gitar (akustisk, el-gitar, bassgitar)      
 Fra 6. trinn       Solosang  

 
Gruppeundervisning musikk 

 Fra 7. trinn, Band (bandelever bør gå på disiplinen i kulturskolen som representeres i bandet) 
 2. – 5. trinn, Sanggruppe (maks 4-5 stk pr gruppe) 

 
Teater 

 1. – 2. trinn, Teaterleik 
 3. – 4. trinn, Teater – to grupper 
 5. – 7. trinn, Teater  
 8. – 13. trinn, Teater   

 
Dans  

 1. – 2. trinn, Danseleik 
 3. – 4. trinn, Jazz  
 5. – 7. trinn, Jazz 1 
 5. – 7. trinn, Jazz 2 (viderekomne) 
 2. – 3. trinn, Ballett 
 4. – 6. trinn, Ballett 

 
Visuelle kunstfag  

 4. – 6. trinn, Billedkunst 
 7. – 13. trinn, Billedkunst  

 
 
Konstituert rektor:  Linn Ellise Hovland 
Telefon:   51 61 45 60/92 81 40 76 
E-post:   linn.ellise.hovland@gjesdal.kommune.no 
Hjemmeside:   www.minskole.no/gjesdalk 
Facebook:   www.facebook.com/gjesdalk 
Besøksadresse:  Gjesdal kulturskole, Barlivegen 5, 4330 Ålgård 
Postadresse:   Gjesdal kommune, v/Gjesdal kulturskole, Rettedalen 1, 4330 Ålgård 
Fakturaadresse: Gjesdal kommune kan ta imot e-faktura i EHF format.  

Vi er registrert i EMLA med vårt organisasjonsnummer 964 978 573.  
Dersom dere ikke har anledning til å sende EHF, vennligst send via mail i PDF 
format: fakturamottak@gjesdal.kommune.no 
Faktura merkes: Ansvar 290, kulturskolen 
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