Sørreisa kulturskole skoleåret 2018/19

Undervisningstilbud og
Påmeldingsskjema
Søknadsfrist 10. juni

Roger Jr Power
holder takten
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Kulturskolen

Sørreisa Kulturskole
Stortinget bestemte i 1997 at alle kommuner skal ha et musikk og/eller Kulturskoletilbud,
og at dette skal være et frivillig skoletilbud til barn,ungdom og voksne som ønsker
opplæring i forskjellige kunstfag.
Alle kan søke om plass ved Sørreisa Kulturskole, men vi har valgt å prioritere barn og ungdom i grunnskole og videregående skole. Undervisningstilbudet vil variere litt fra år til år,
alt etter hvilke lærere vi har, og hvilken økonomi vi har til rådighet.

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2018
Kulturskolens yngste elev Noah Andrews

Hva koster det?

Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elevplass ved Sørreisa kulturskole skal koste kr 2457,- pr
skoleår. Det sendes ut 4 regninger á kr 614, - 2 hvert
halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1718,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er kr 232,- pr år
for tangentinstrumenter og kr 475,- pr år for øvrige
instrumenter.
Kulturskolen har noen fløyter, klarinetter og saksofoner for utleie. Elever som tenker å gå kun i kulturskolen på instrumenter som kulturskolen ikke har,
feks messinginstrumenter, må gjøre en avtale med
Sørreisa skolekorps om leie av slike instrumenter. For
elever som skal gå både i kulturskolen og i skolekorpset, blir det ordnet med leie av instrumenter.

Hvordan søke om elevplass?

Skjemaet fylles ut, og sendes Servicekontoret Sørreisa Kommune,Storveien 20, 9310 Sørreisa.
Skjemaet MÅ underskrives av foresatt , og det er viktig at mobilnummer og e-postadresse fylles ut.

For nærmere opplysninger:
Kontakt Oskar Larsen, tlf 99204741, evt e-post til oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
I uke 33 blir det sendt ut beskjed til alle søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 2018 ved
Sørreisa kulturskole.
							 Se også: www.sorreisa.kommune.no
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Undervisningstilbud

Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med
økonomiske rammer.
For skoleåret 2018/2019 kan det søkes på:
• minitrompet
• blokkfløyte
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele (fra 4. klasse)
Kornett , Trompet, Althorn, Baryton, Alt-trombone,
Trombone, Tuba.
Messinglærer vil i samråd med elev og foreldre
vurdere hvilket messinginstrument som passer
best for eleven ut fra alder, størrelse m.m. På
søknadsskjemaet er det greit å bare skrive messing,
og gjerne med ønsket instrument i parantes.
• saksofon (fra 6.klasse)
• tverrfløyte (fra 3. klasse)
• gitar (fra 4. klasse)
• piano
• bassgitar (fra 4. klasse)
• slagverk
• rockeband, - elever som ønsker rockeband må
kunne litt på sitt instrument fra før, og må ha noen
de ønsker å spille sammen med.
• piano/sang
• gitar/sang

INSTRUMENTER :

Sørreisa Kulturskole har en del fløyter, klarinetter
og saksofoner som kan leies ut til elever som
ønsker undervisning. Elever som søker på messinginstrumenter og som også er medlem av Sørreisa
skolekorps får bruke korpset sine instrumenter.
Elever som søker messinginstrument men som kun
skal være elev i Kulturskolen må gjøre en avtale
med Sørreisa skolekorps om bruk av deres
instrumenter. Alternativ er å kjøpe sitt eget
instrument.
Elever som har kulturskoletilbud innenfor
ordinær skoletid/undervisningstid, vil få et
skolefravær(timefravær).
Fraværet vil være gyldig. Elever på ungdomstrinnet kan få et vedlegg til vitnemålet der det
fremgår at det har hatt et kulturskoletilbud i
skoletiden.

Kurs i direksjon

Vi trenger å rekruttere nye dirigenter, så vi vil tilby
et 12 timers kurs i grunnleggende direksjon hvor
vi i første omgang fokuserer på grunnleggende
slagteknikk. Deltakere må ha en viss musikalsk
erfaring fra instrumenter eller sang. Vi ønsker
gjerne at deltakere i voksenkor/korps melder seg
som deltakere, i tillegg til kulturskoleelever.
Kurset blir i utgangspunktet på 12 klokketimer
høsten 2018, med mulighet for oppfølgingskurs
våren 2019. Elever fra 8.klasse og eldre kan delta.
Kurset koster kr 500,-.
Vi må ha minst 4 deltakere for å starte opp kurs.
• All undervisning blir lagt til Kulturskolens lokaler
i gamle kokkeskolen.
• Elever som får individuell undervisning har 30
minutter undervisning pr uke, elever på gruppeundervisning får 45 minutter.
• Det blir lagt undervisning både til ordinær
skoletid og til ettermiddagstid, etter avtale med
elever og foreldre.
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Riv ut og send inn

Søknadsskjema 2018/2019
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2018.

Opplysninger om søker:
Navn :__________________________________
Fra 01.08.18:______klasse v/ ______________________________ skole
Adr :______________________________________ Elevens mobilnr:____________
Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:

Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2018/19
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________
Dersom jeg ikke kan få plass på noen av de overnevnte tilbud, så kan jeg tenke meg
undervisning på
		________________________________

Opplysninger om foresatte:

(vennligst oppgi betalers navn først)
Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________
					 Tlf: _______________________________________
				E-post: _____________________________________________
Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________
					 Tlf: _______________________________________
				E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :
Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Sørreisa kommune
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