SØKNADSSKJEMA
KULTURSKOLEN 2018-2019

Søknadsfrist 15.mai 2018

Ny søknadsprosedyre ved overgang til nye Lindesnes:

Søknad til kulturskolen gjøres på elektronisk skjema innen
15.mai. Linken ligger på Marnardal kommunes hjemmesider, www.marnardal.kommune.no.
fra 5.april og heter Speedadmin
https://nomandal.speedadmin.dk/tilmelding#/
Linken ligger også på minskole,no Heddeland og Øyslebø
oppvekstsenter under Kulturskolen

Elever som allerede har plass:
Alle som går på kulturskolen i dag beholder plassen
sin, men må lage ny bruker i Speedadmin
https://nomandal.speedadmin.dk/tilmelding#/
Dersom du dessverre skal melde deg ut av kulturskolen gjør du det innen 15.mai til Haldis Hove.

Dersom du til neste år, ønsker å søke på tilbud som
bare finnes i Mandal og Lindesnes, finner du disse
også i Speedadmin. På kommunens hjemmeside ligger det også en veiledning for å søke. Dersom du

Skoleåret 2018-2019
Skolen tilbyr undervisning i følgende
fagområder 2018-2019:
Musikk.
Instrumental: Piano/keyboar d, gitar, bass og trommer
på torsdag.

Marnardal Kulturskole

Individuell undervisning og samspill./band på torsdag.
Vokalundervisning: Sang på torsdag (kan bli endr ing)
Visuell kunst: Tegne, male, ker amikk på 1,5t i gr uppe
dersom vi får lærer.
Skapende skriving: Vi tenker at vi ar r anger er
skrivekurs 10 ganger i løpet av året dersom nok
påmeldte. Meld deg på.

ikke får det til, ta kontakt på tlf.48213756.

Utmelding2018/2019:
Utmelding av kulturskolen gjøres innen fristen
1. desember for vår semester et eller innen 15 mai
2019.

Lærere:

Mikael Grevle Haug , gitar, bass, slagverk/trommer,
samspill/band, torsdager ,Øyslebø.
Kari Matti Tamper, piano/keyboard: torsdager på
Øyslebø og onsdager—kan bli på Bjelland, Laudal
eller Øyslebø, skriv inn hvor du helst vil ha undervisning.
Sang og kunst ikke bestemt ennå.
Mona Harbak: Skapende skriving

Postadresse:
Marnardal kulturskole, R

Marnardal kulturskole skoleåret 2018–2019
Retningslinjer for skolen:

Formål:
Marnardal kulturskole er et tilbud for barn og unge i Marnardal
kommune. Kulturskolen ønsker å gi den enkelte elev
opplevelse, utfoldelse, mestring og personlig utvikling.

Organisering:
Kulturskolen hører inn under oppvekstetaten.
Avdelingsleder for kultur ved Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter står for den daglige drift.
Lokaler/Utstyr:
Oppvekstsentrene som kulturskolen er en del av, stiller undervisningsrom og instrumenter til rådighet. Kulturskolen samarbeider med grunnskolene om bruk av instrumenter og utstyr.
Hvem kan søke?
Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle under 20 år,
det er også åpent for elever fra Mandal og Lindesnes. De eldste elevene vil bli prioritert ved opptak til nytt år og ved ventelister. Dersom ledige plasser, kan voksne elever få plass. Undervisningen vil da ikke være subsidiert.
Søknad:
Søknad skal skje på elektronisk skjema:
https://nomandal.speedadmin.dk/tilmelding#/
Søknadsfrist er 15.mai. Men det er mulig å søke om plass gjennom hele året.
NB!! Fornyelse av elevplasser:
Alle som går på kulturskolen i dag, må lage ny bruker i
Speedadmin https://nomandal.speedadmin.dk/tilmelding#/
og beholder slik plassen sin.
Opptak:
Vi har hovedopptak hver vår /sommer, men tar opp elever hele
året ved ledig plass. Vi tar også opp elever fra Holum og Mandal. Melding om opptak til nye elever blir gitt via Speed Admin
fortrinnsvis juni/juli. Søkere som ikke blir tildelt elevplass, settes på venteliste til det blir ledig plass.
Utmelding 2018/2019
Utmelding https://nomandal.speedadmin.dk/tilmelding#/
og innen: Innen 1. desember for vår-semesteret, 15. mai for
høstsemesteret.
Sletting av venteliste:
Ventelista slettes 15. mai 2018.

Elevkontingent for 2018-2019: 2646
Kr, 1095,- høstsemesteret, kr. 1369,- vårsemester
Dersom eleven slutter i et semester må han/hun likevel betale
full kontingent. For nye elever løper skolepengene fra og med
4. oppmøte. Dersom de ikke fortsetter, betaler de bare for de
tre timene de har mottatt.
Ved sykdom over 1 måneds varighet, kan en elev på skriftlig
søknad få reduksjon eller fritak av kontingent.

Søknadsfrist 15.mai
Dette er en oversikt over tilbudene som gis i kulturskolen i
Marnardal skoleåret 2018/19.
Alle tilbud igangsettes med forbehold om elevgrunnlag og
tilgjengelige ressurser (dvs. lærere og økonomi)
(Ruter som er merket med svart, er tilbud som ikke gis).

Tilbud

(fra og med ca 2.trinn)

Materiellkostnader/instrumentleie
Eventuelle noter/lærebøker må elevene kjøpe selv.
Marnardal kulturskole har ikke instrumenter til utleie.
Tegne/male-utstyr: maks kr . 300,- pr semester.

Kunstfag,
undervisning i
tegne, male, keramikk.

Undervisningstid:
Basistida for individuell under visning: 22,5 minutter ,

Piano

Noe av undervisningstida settes av til samspill, prosjekt, forestillinger , opptredener og UKM , viktige element i opplæringen/treningen innenfor kulturskolen.
NB! Felles øvinger/forestillinger legges til torsdager.
En ønsker også i størst mulig grad at elevene deltar med
innslag eller arbeid ved UKM i kommunen.

KeyboardSlagverk/ trommer
Akustisk gitar
(fra ca. 8/9 år)

El-gitar/bass
(fra ca. 8/9 år)
Sang
Skapende skriving

Skolerute
Kulturskolens undervisning følger grunnskolens
skolerute dersom ikke annet blir gitt beskjed om.
Oppmøte
Eleven plikter å møte forberedt og i rett tid til
undervisningstimene.
Fravær
Undervisningstimer som går tapt pga. elevens fravær, erstattes
ikke. Gi beskjed til lærer/avdelingsleder.
Er læreren syk eller forhindret fra å gi undervisning, vil det i
den grad det er praktisk mulig, bli satt inn vikar. Dersom
det er mulig, skal eleven varsles hvis en undervisningstime
må avlyses.
Elevkontingenten blir redusert når det totale antall avlyste
timer utgjør minst fem pr. undervisningsår.

Bjelland/
Laudal/
Øyslebø
(onsdag)

Øyslebø
Ikke bestemt
dag ennå

Øyslebø
(torsdag

