
 

Serviceerklæring - kulturskolen 
 

Vår visjon 
Våler en god kommune å bo og leve i 

 Vårt slagord  
- ett gir ekstra 
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Overordnet mål 
 
Gi barn og unge et best mulig undervisningstilbud innen kunstfag basert  
på kvalitet og glede.  

Hva inneholder tjenesten 
 
Instrumental- og vokalundervisning 

Dans (hip – hop)  
 

Undervisningen er tilpasset elevenes evner og behov.  

Ved individuell undervisning: gis elevene minimum 25 minutter.  

Ved gruppeundervisning (musikk) med 2 elever gis elevene 30 minutter.  

Ved gruppeundervisning (musikk) med 3 eller flere elever gis elevene 45 
minutter. 

Ved gruppeundervisning (dans) gis elevene minimum 45 minutter.  

 
Samspilltilbud 

Alle elevene skal som en del av undervisningen ha tilbud om å delta på 
minst en konsert, forestilling, prosjekt eller utstilling i løpet av skoleåret.  

Foreldresamtale-/møte skal foregå minst en gang pr. skoleår.  

Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med de foresatte og  
andre samarbeidspartnere.  

 

Ved lærers fravær vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar.  
I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Dersom timen blir 
avlyst mer enn 3 ganger i et semester – tre uker for disipliner med 1 
fremmøte i uken – vil elevavgiften bli avkortet tilsvarende antall timer 
over 3.  
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Hvem kan få tjenesten 
 
Kulturskolen er åpen for alle fra 6 år (1. klasse) og oppover. 
Vi har ingen øvre aldersgrense så voksne er også velkomne som søkere. 

Hva forventes av brukeren 
 
Melde fravær i god tid  

Vise interesse og innsats  

Ha med noter og nødvendig utstyr på time. 

Utmelding 

Semesteravgift må betales i sin helhet selv om eleven velger å slutte midt 
i semesteret eller har stort fravær. Nye elever har en prøvetime. Elever 
som melder seg inn etter påbegynt semester vil få en redusert 
semesteravgift.  
Utmelding må gjøres skriftlig innen 1. juni og 1. desember.  

Saksbehandlingstid 
Søknadsfristen for høstsemesteret er 31.mai. 

Svar på søknad sendes ut digitalt ca. 20. august.  

Det kreves ingen forkunnskaper for å få plass i kulturskolen. Når vi ikke 
har plass til alle søkere blir det opprettet ventelister.  

Søkere prioriteres i følgende rekkefølge:  

1. De som allerede står på venteliste  

2. Søkere som var tilknyttet kulturskolen forrige semester og som søker 
ny disiplin  

3. Andre søkere. Disse blir sortert etter alder – de eldste først.  

Elever som allerede står på venteliste trenger ikke å søke på nytt. Elever 
som ønsker samme kulturskoletilbud som foregående semester trenger 
ikke å søke.  

Søknadsskjema med detaljert oversikt over undervisningstilbudet og mer 
informasjon deles ut til alle elever i grunnskolen.  
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Hva koster tjenesten: 

Prisene er vedtatt av kommunestyret desember.2019  

Enetime kr 1636,-pr. semester  

Gruppetime kr 1390,-pr. semester  

Leie av instrument kr 394,-pr. skoleår  

Manglende innbetaling av semesteravgift fører til tap av elevplass. 

Elevene må kjøpe noter selv. 

Praktisk opplysninger/kontaktinfo. 
 
Kulturskolen følger skoleruta men første uke etter sommerferien og siste 
uke før sommerferien er forberedende uker uten undervisning. 

Kontor:  

Våler kulturskole (i samme bygning som Vålbyen skole)  

Adresse:  

Våler kulturskole  

Skolevegen 15 

2436 Våler  

Telefon: 62 42 42 86/ 40457090  

E-post: asbjorn.holmseth@vis.kommune.no   

mailto:asbjorn.holmseth@vis.kommune.no


 

 

 

- ett gir ekstra! 
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