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Kulturskolen Beskrivelse 

FORMÅL MED TJENESTEN Kulturskolen skal gi et tilbud om opplæring, utfoldelse 
og opplevelse innen de estetiske fagområdene til 
barn og ungdom i Horten kommune. Vi legger til rette 
for å utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner 
ut fra det enkelte barns forutsetninger. Kulturskolen 
skal fremstå som et lokalt ressurs- og 
kompetansesenter for kunst og kultur for barnehage, 
skole og lokalt kulturliv. 

Mål  Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og 
ferdigheter i kunstfag 

 Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne 
kunst- og kulturuttrykk 

 Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle 
kompetanse 

 Gi fordypningsmuligheter 

 Som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell 
kompetanse og utfoldelse 

 I samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- 
og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge 

 I samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig 
støtte til opplæring og formidling 

Hvem kan få tjenesten Målgruppe er barn og unge 0 – 19 år bosatt i Horten 
kommune. Ved tildeling av elevplass vektlegges 
ansiennitet, alder og gruppesammensetning. 

Tjenestens innhold Kulturskolen har ansvaret for opplæringstilbud innen 
fagområdene musikk/sang, dans, visuelle kunstfag, 
teater og skapende skriving. I tillegg administrerer 
kulturskolen dirigentordning i de fem skolekorpsene. 
Kommunen betaler lønn til dirigentene uten egenadel 
fra skolekorpsene. 

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS  Bekreftelse på mottatt søknad. 

 God kvalitet på tilbudene som gis.  

 Godt kvalifisert personale i alle funksjoner. 

 36 uker ordinær undervisning. 

 Serviceinnstilling, omtanke og respekt.  

 Semesterplan fra lærer.  

 Undervisningstid tilpasset det tilbudet de får tildelt.  

 Noen av ukene vil det arbeides med særskilte utadrettede 
prosjekter med annen timeplan enn vanlig.  

 Utviklingsssamtale med lærer minst en gang pr. skoleår og 
etter behov. Foreldremøter for gruppetilbud. 

 Melding til foresatte på sms dersom undervisningen må 
avlyses.  

 Vikar blir normalt tilkalt ved sykefravær. Dersom 
kulturskolen må avlyse undervisningen flere enn to ganger 
pr semester, refunderes skolepengene med kr. 50,- pr gang 
for de som er utover to ganger. 
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HVA VI FORVENTER AV ELEVER OG 
FORESATTE 

 Jevnlig egeninnsats for å sikre en god progresjon. Aktiv 
medvirkning fra foresatte er viktig for å motivere og lære.  

 At foresatte setter seg inn i informasjon fra skolen og 
setter av merkedatoer og at de tar kontakt ved uklarheter. 

 Oppmøte til ordinær undervisning og tilleggsaktiviteter. 
Forberedt og klare til avtalt tid.  

 At eleven har med seg nødvendig utstyr/materiell til 
undervisning og opptreden og tar vare på Kulturskolens 
materiell og leide instrumenter.  

 At søkere har egnet instrument/utstyr til øving hjemme. 
Strykeinstrumenter og fløyter kan leies. 

 Sørge for at Kulturskolen alltid har riktige 
kontaktopplysninger til foresatte (adresse, telefon, e-post) 

 At eleven er aktiv i forhold til deltakelse i samspill, 
opptredener, utstillinger eller prosjekter.  

 At foresatte ber om en samtale med lærer dersom det er 
behov for å skifte tilbud p.g.a. manglende motivasjon.  

 Tilbakemelding til lærer dersom ting ikke fungerer etter 
forutsetningene. Eller til skolens ledelse dersom det er 
organisatoriske forhold eller at henvendelsen ikke fører til 
endring.  

 Aktiv tilbakemelding (positive og negative) på 
brukerundersøkelser eller evalueringer for å medvirke til 
forbedring av tilbudet. 

 Fravær meldes til lærer. Sammenhengende sykdom over 4 
uker gir rett til redusert betaling. Det skal foreligge søknad 
om reduksjon samt legeerklæring.  

 Skriftlig utmelding eller søknad om permisjon innen 1. 
desember/1. mai. Betaling innen fristen (i midten av hvert 
halvår). Utmelding er ikke påkrevd for korte kurs over 
noen uker. 

 Ved manglende betaling følges kommunens rutiner og  
eleven mister tilbudet. 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER Alle tilbud har anbefalte startaldre. Søknader mottas 
fortløpende.  

Skolepenger – satser - friplasser Elevene betaler skolepenger hvert semester. Noen 
tilbud er gratis. Det er mulighet til å søke friplass.  

Tjenestesteder Kulturkvartalet Storgata 37 – gul og rød bygning 

Samarbeidspartnere Skoler, barnehager, skolekorpsene samt andre 
kulturaktører. 

Tilgjengelighet og kontortid Kontoret er bemannet hverdager mellom kl 9.00 og 
15.00. 

Søknadsfrister Hovedopptak fra 1. juni. Søknader mottas hele året. 

Søknadsskjema Søknader sendes inn elektronisk gjennom 
kommunens søknadsportal. 

Lovverk Opplæringsloven § 13.6. Kulturloven. Unesco-
konvensjonen § 30 og 31. 

 

 
 

 

https://www.horten.kommune.no/tjenester/gebyrer/
https://kommune24-7.no/0701/bruker?retur=%2f0701%2f700900u&shortname=700900uhttps://kommune24-7.no/0701/bruker?retur=%2f0701%2f700900u&shortname=700900u

