Serviceerklæring:
SØMNA KOMMUNALE KULTURSKOLE
Ajourført juni 2016
Hensikten med serviceerklæringen er å gi informasjon og å ha dialog om hvilke
forventninger du kan ha til tilbudet ved Sømna kommunale kulturskole.
Formålet med tjenesten:
Sømna kommunale kulturskole arbeider
for å gi alle kommunens barn og unge, i
skolealder, som ønsker det et tilbud om
opplæring innen ulike kulturuttrykk. For
tiden omfatter tilbudet: barnekor, teater,
kunst og håndverk, slagverk og
trommekorps, band, bass, gitar, piano,
sang, messingblås, treblås samt
blåserensemble. I tillegg har vi
musikkstund i Sømnas 4 barnehager og
selger dirigenttjeneste til voksenkor og
korps.
Kulturskolen samarbeider med det lokale
kulturlivet og grunnskolene, og vi ønsker å
skape et positivt miljø som legger
forholdene til rette for å ta vare på de
musiske og kreative egenskapene i
mennesket.

Kulturskolen er hjemlet i Grunnskoleloven.
Opplæringslova § 13-6 pålegger
kommunene å ha ”eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge,
organisert i tilknytting til skoleverket eller
kulturlivet elles”. Vi ønsker å legge Norsk
kulturskoleråds veiledende rammeplan for
kulturskoler til grunn for virksomheten.

Dette kan du forvente av Sømna kommunale kulturskole:















Vi behandler våre elever med stor respekt.
Alle opplysninger/informasjon skal behandles med høy etisk standard.
Vi skal fokusere på elevenes sterke og positive sider, og gi dem oppmerksomhet
og støtte på disse.
Kulturskolen har godt kvalifiserte lærere med allsidig kompetanse som i en trygg
atmosfære skal veilede, motivere og bidra til elevens utvikling.
I løpet av skoleåret har elevene mulighet til å delta på konserter, opptreden og
utstillinger.
Lærer og elev/foresatte har dialog om elevens utvikling, framgang, trivsel,
frammøte og arbeidsinnsats.
Alle må søke om plass for neste skoleår. Plassen du søker gjelder for hele
skoleåret. Plassen må sies opp skriftlig. Ved opptak får elever som deltok året før
første prioritet.
Elevene søker plass før skoleslutt til sommeren. De vil få beskjed om elevplass
første skoleuke etter sommerferien.
Er det ledig plass taes det elever inn fra ventelise fortløpende gjennom skoleåret.
Undervisningen i kulturskolen følger skoleåret, men prosjektbasert undervisning
vil forekomme. Mange av våre undervisningstilbud foregår tilknyttet skoledagen,
men kulturskoleaktivitetene våre foregår også kveld- og helgetid.
Ved lærers sykdom vil kulturskolen engasjere vikar så langt det er mulig. Ved
kort varsel kan dette være umulig og undervisningen må avlyses. Foresatte vil da
få beskjed via telefon, evnt. beskjed til elevene via skolen. Noen av våre lærere er
tilknyttet Brønnøy kulturskole. Brønnøy kulturskole vil da varsle de aktuelle
elevene.
Dine synspunkter på vårt arbeid og dine krav til tilbudet skal bli hørt og
ivaretatt.
Undervisningen organiseres enkeltvis eller i grupper etter følgende modell:
Enkeltundervisning – minimum 20 min./uke
2 elever sammen – minimum 30 min./uke
3 elever sammen – minimum 40 min./uke
Aktiviteter i gruppeundersvisning som kor, kunst, samspill, teater, dans
– min. 45 minutter eller mer.



Kontingenter pr. 2016: Instrumentalundervisning – kr. 900,-/halvår
Gruppeundervisning – kr. 300,-/halvår
Kurs – kan variere i pris.



Basen for kulturskolen ligger i lokalene ved Sømna folkebibliotek. For tiden
underviser vi der og på følgende steder: Vik skole, Berg skole, musikkverkstedet,
kinosalen på Sømna kro og gjestegård samt i barnehagenes lokaler.

Dette forventer vi av foresatte:
 Vi ønsker at alle skal bli godt tatt vare på i kulturskolen. Derfor forventer vi at
foresatte orienterer om barn/unge som har særskilte behov, problemer eller
ferdigheter de ønsker å utvikle.
 At de oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig øving hjemme.
 Deltagelse på arrangement som elevene er involvert i.
 At de – etter avtale med læreren – kjøper noter og nødvendig utstyr. Elevene skal
ha tilgang til et instrument å øve på dersom de mottar instrumentalundervisning.
Kulturskolen samarbeider med Sømna skolekorps. Blåseinstrumenter kan leies
fra korpset.
 At man overholder frister for påmelding til neste skoleår og betaling av
regninger. Evnt. utmelding skal skje skriftlig til kulturskolen.
 At man melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen.
 At man tar direkte kontakt med kulturskolen ved spørsmål og uklarheter.

Dette forventer vi av eleven:
 At eleven møter presis til undervisningen.
 At eleven viser respekt for medelever og skolens ansatte.
 At alle noter er med og at instrumentet er i god stand.
 At utstyr og materiell på kulturskolen behandles med varsomhet.
 At eleven øver jevnlig for å utvikle sine egne ferdigheter.
 At eleven er fleksibel slik at læreren har mulighet til å omorganisere
undervisningen ved behov.

Praktiske opplysninger:
Sømna kommunale kulturskole er en virksomhet lagt under Enhet for kultur og velferd.
Postadresse: Kulturskolen
Sømna kommune
Hovedveien 12
8920 SØMNA
E-postadresse: marianne.stensland@somna.kommune.no
Telefon: 75015060 / 91644155

Vi ønsker å fremstå som hjelpsomme, og det skal synes gjennom at vi er
imøtekommende, samarbeidende og profesjonelle.

