
Vedtekter Hattfjelldal kommunale 
kulturskole. 

§ 1 Kulturskolens formål 
Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud som skal dekke kommunens krav om å ha et musikk- 

og kulturskole tilbud i henhold til opplæringsloven §13.6. 

§ 2 Eier og ansvarsforhold 
Hattfjelldal kommune eier og drifter kulturskolen. Kulturskolen er administrativt lagt til Oppvekst og 

kulturavdelingen. 

§ 3 Opptakskriterier 
Søker må være bosatt i Hattfjelldal kommune.  

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har 

rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.  

Søknadsfrist er 1. september hvert år, og tildeling av plass gjelder for hele skoleåret. 

Hovedopptak er på høsten, og kulturskoletilbudet igangsettes senest 2-3 uker etter skolestart. 

Ved ledige plasser vil det være fortløpende opptak av disse.  

§ 4 Betaling 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Det faktureres to ganger pr. år i desember og juni. Ved opptak utenom hovedopptak justeres prisen 

tilsvarende.  

§ 5 Oppsigelse av plass. 
Det er bare mulig å si opp vårhalvåret, og oppsigelse skal skje inne 1. desember.  

§ 6 Undervisningstilbud 
Elever ved kulturskolen får tilbud om 32 undervisningstimer a`30 minutter.  

Hvilke undervisningstilbud som tilbys blir annonsert hver høst.  



§ 7 Fravær 
a) Elevfravær vil ikke bli refundert eller erstattet med ny time. Ved langvarig og gjentakende 

fravær uten kontakt vil ansvarlig kulturskolelærer kontakte elev/foresatt for å avklare årsak.   

b) Ved fravær av lærer vil det bli innrømmet fratrekk fra kontingent. Timene vil ikke bli gitt på 

annet tidspunkt. 

§ 8 Unntak 
Ved flytting eller alvorlig sykdom kan det innrømmes fratrekk i kontingent ved begrunnet søknad.  
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