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1. Hvem er tilbudet for? 

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker 

kommune. Målgruppen er i hovedsak barn og unge i alderen 0 - 19 år, men skolen 

har også noen tilbud for voksne elever. Eksempler på dette er seniorteater og 

enkelte av tilbudene på dans. Utfyllende informasjon om dette finnes på Asker 

kulturskoles hjemmeside. 

 

2. Opptak, venteliste og antall tilbud per barn 

 

Søk om elevplass 

Søknad om elevplass gjøres i kulturskolens elevportal SpeedAdmin (krever 

innlogging med elektronisk ID). 

Ved registrering av søknad godtar søker personvernbetingelsene samt dette 

reglementet. 

 

Slik foregår elevopptaket 

Kulturskolen gjennomfører hovedopptak i mai/juni. I tillegg gjennomføres det løpende 

opptak gjennom året hvis det blir ledige plasser. 

 

Ved søknad om plass i Asker kulturskole vil eleven få bekreftelse på at søknad er 

mottatt og vil bli behandlet. Søker blir normalt satt på venteliste og opptak vil skje 

fortløpende ved ledig undervisningsplass. 

 

Ventelister 

Kulturskolen har venteliste på flere av opplæringstilbudene. Ved opptak er det i 

hovedsak søknadsdato som legges til grunn, men bosted, alder og 

gruppesammensetninger kan også påvirke opptaket. 

Søkere må årlig bekrefte om de fortsatt ønsker å stå på venteliste. Kulturskolen 

sender ut epost om dette årlig.  

Søkere som takker nei til elevplass i hovedopptaket, vil bli strøket fra ventelisten 

dersom de er oppført der.  

 

Spesielt for ventelisten til musikkopplæring: Barnet kan stå på venteliste for individuell 

musikkopplæring fra det året det begynner på skolen. Sangelever tas opp fra fylte 10 

år.  

 

 

Bekreftelse på elevplass 

Tilbud om elevplass sendes foresatte på epost. Foresatte må takke ja eller nei til 

tilbudet innen oppgitt frist.  



 

Bekreftelse av opplysninger om eleven 

Alle aktive elever i kulturskolen og elever på venteliste må bekrefte (re-registrere) 

sine opplysninger i SpeedAdmin årlig. Gjennom re-registreringen bekrefter elevens 

foresatte også at man er kjent med og godtar kulturskolens elevreglement. 

Kulturskolen sender ut informasjon til alle om tidspunkt for dette. 

 

Antall tilbud per barn. 

Elever i musikk vil få tilbud om elevplass ved ett hovedinstrument. Det gis normalt 

ikke mulighet for undervisning i flere instrumenter. 

 

3. Bytte av lærer, instrument, tilbud 

Dersom en elev ønsker å bytte lærer eller undervisningsfag, søker kulturskolen å 

imøtekomme dette der det er mulig.  

 

 

4. Bindingstid og utmelding 

Elevene melder seg inn for et fullt skoleår, og avtalen blir bindende når eleven tar 

imot tilbudet om elevplass.  

Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når utmelding er mottatt av 

kulturskolens administrasjon. Utmelding gjøres via utmeldingsskjema på 

kulturskolens hjemmeside.  

Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Unntak: dans, kor, musikklek, 

teaterlek og teater BITS har påmelding hvert semester og utmeldingsfrist er både 1. 

desember og 1. mai. Det samme gjelder første års elever i skolekorps. Utfyllende 

informasjon om dette finnes på Asker kulturskoles hjemmeside. 

Ved for sen eller manglende utmelding kan skolen kreve elevavgift for påfølgende 

semester.  

Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen. 

 

5. Priser, moderasjonsordninger og friplasser 

Kulturskolens priser bestemmes av kommunestyret, og justeres årlig med virkning 

fra 1. januar hvert år. Elevavgift og instrumentleie faktureres to ganger per år, i 

september og februar. 

 

Asker kulturskole gir søskenmoderasjon og familier med lav inntekt kan søke om 

friplass i Asker kulturskole. Satsene for disse ordningene bestemmes av 

kommunestyret og justeres årlig. Tilbudene i dans har i noen tilfeller særskilte 

rabatter. Utfyllende informasjon om moderasjonsordninger og rabatter finnes på 

Asker kulturskoles hjemmeside. 

 

6. Undervisningsåret og organisering av timeplan 

Kulturskolen følger med noen unntak skoleruta i Asker kommune. 



Lengden på undervisningsåret varierer etter fag. Prosjektuker/-helger kan erstatte 

enkelte normaluker, og konserter, forestillinger og arrangementer kan komme i tillegg 

til det som er oppsatt i timeplanen. Det kan være nødvendig å legge om 

undervisning, det vil si flytte undervisningstimer, for å frigjøre tid til konserter, 

forestillinger, arrangementer og liknende. 

 

7. Instrumenter, utstyr og materiell 

Elever innen musikk kjøper selv noter til bruk i undervisningen, etter informasjon fra 

lærer. 

Elever innen dans holder selv nødvendig treningstøy og sko. 

Elever innen teater skal ha sorte, løstsittende klær. 

Instrumentalelever skal ha tilgang til instrument for daglig øving mellom 

undervisningstimene, og holde dette i spillbar stand.  

Pianoelever skal ha tilgang til piano da keyboard ikke er tilstrekkelig. 

Kulturskolen har enkelte instrumenter til utleie, i hovedsak strykeinstrumenter opptil 

full størrelse. 

 

8. Obligatorisk oppmøte 

Asker kulturskole har obligatorisk oppmøte til undervisning, konserter, forestillinger 

og arrangement. 

Eleven plikter å møte presis og forberedt til undervisningen og 

forestillinger.  

Sykdom eller annen nødvendig grunn til fravær skal om mulig gis beskjed om på 

forhånd til lærer før kl.12.00 samme dag. 

Eleven bes gi tydelig beskjed til lærer ved oppstart av timen hvis han / hun på 

grunn av sykdom og lignende ikke kan følge undervisningen fullt ut. 

En elev som har vært fraværende vil ikke få timene erstattet. 

 

9. Sykefravær og permisjon 

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad til avdelingsleder. Eksempelvis 

ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet. 

Eleven settes da på venteliste, og etter ønske om gjenopptak, bli prioritert ved ledig 

plass. 

 

10. Godt læringsmiljø 

I kulturskolen skal elevene ha et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. Kulturskolen har nulltoleranse for krenkelser, mobbing, vold og 

trakassering, og ansatte skal forebygge situasjoner der slik adferd kan oppstå. I noen 

tilfeller vil det være nødvendig å gjøre endringer i gruppesammensetning for å oppnå 

et trygt og godt læringsmiljø. Dette vurderes av lærer i samarbeid med 

avdelingsleder og rektor, og foresatte vil bli kontaktet. 

 

11. Tap av elevplass 

Kulturskolen kan si opp elevplassen dersom:  

o Semesteravgiften/kursavgiften ikke betales  

o Eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning  

o Eleven gjentatte ganger ikke møter forberedt der det er forventet 



o Eleven viser adferd som er til hinder for undervisning og et trygt og godt 

læringsmiljø 

o Dersom elever i en gruppe slutter i løpet av semesteret, har kulturskolen 

mulighet til å avslutte undervisningstilbudet. Dette utløser refusjon for bortfalt 

undervisning  

 

12. Lærers fravær 

Er lærer syk vil kulturskolen så langt det lar seg gjøre skaffe kvalifisert vikar. Enkelte 

ganger vil bruk av vikar medføre endringer i timeplanen og flytte av undervisningstid 

og –dag. 

 

13. Refusjon 

Hvis kulturskolen avlyser undervisningen flere enn 2 ganger per semester reduseres 

elevpengene. Reduksjonen tilsvarer tapt undervisningstid utover 2 ganger. 

 

14. Digital undervisning 

Asker kulturskole vil legge til rette for et digitalt undervisningstilbud dersom det ikke 

er mulig å gjennomføre undervisningen fysisk, for eksempel ved en pandemi. 

Kulturskolen følger nasjonale og kommunale retningslinjer med hensyn til dette. 

 

15. Uforutsette hendelser 

Ved uforutsette hendelser (force majeure) har vi rett til å avlyse undervisningen uten 

kompensasjon. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer, streik eller større 

sykdomsutbrudd i befolkningen (pandemi). Se også pkt. 14 om digital undervisning. 

 

16. Varsling om kritikkverdige forhold og brudd på etiske retningslinjer. 

Det skal være trygt å si fra dersom man opplever kritikkverdige forhold og/eller brudd 

på etiske retningslinjer. Asker kulturskole ønsker at man i første omgang tar kontakt 

med skolens ledelse ved avdelingsledere eller rektor. 

Asker kulturskole er forpliktet av Asker kommunes etiske retningslinjer. 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/etiske-

retningslinjer/ 

Asker kommune har en varslingsordning: https://www.asker.kommune.no/om-asker-

kommune/varsling-om-korrupsjon-misligheter-og-andre-lovbrudd/ 

17. Endringer i reglementet 

Asker kulturskole kan gjennomføre endringer i reglementet fra tid til annen etter eget 

skjønn. Endringene har virkning fra det tidspunktet reglementet er publisert på 

hjemmesiden til Asker kulturskole. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå 

reglementet med jevne mellomrom. Reglementet må også bekreftes i forbindelse 

med den årlige re-registreringen, jf. punkt 2. 
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