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 I henhold til avtalen gjelder betaling av elevkontingent selv om man slutter midt i et semester (frist 1. 

desember og 1.juni) 

 

 

 

 
 
 
 
Serviceerklæring 

 
Modum Kulturskole stiller følgende krav til egen virksomhet 
 
1. Modum kulturskole gir et godt og variert opplæringstilbud innen ulike kunstfag, primært 

for barn og unge. 

2. Kulturskolens ansatte samarbeider godt og har en åpen kommunikasjon med foresatte 
om opplæringen. 

3. Informasjonsflyten sikrer alle parter en tilpasset, planlagt og forutsigbar opplæring og 
gode opplevelser. 

4. Kulturskolen tilbyr enkelt- og dobbeltimer samt gruppeundervisning i opplæringen. 

5. Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta på konserter. Offentlige opptredener er en 
del av opplæringen. 

6. Kulturskolen har som mål å kunne ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men 
må ha ventelister så lenge det er underkapasitet. 

7. Når lærer er syk engasjerer Kulturskolen vikar. Av og til kan det være umulig å få vikar på 
kort varsel og timen avlyses. Kulturskolen varsler elever/foresatte per SMS. Hvor dette 
ikke er mulig blir skolen som eleven går på kontaktet.  

8. Dersom skolen har avlyst undervisningstimene mer enn tre ganger i løpet av et semester, 
reduseres elevavgift. 

 

Hva vi forventer av deg som elev/bruker: 

 At du melder fra til skolen dersom en time ikke kan benyttes. 

 At eiendeler tilhørende Kulturskolen behandles med varsomhet. 

 At du møter forberedt til timene, der det er gitt beskjed om dette. 

 At du er høflig, positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte. 

 At du tar direkte kontakt med skolen ved spørsmål og uklarheter, eller om tilbudet du får 
ikke er som forespeilet. 

 At du er klar over at du ved å inngå kontrakt om elevplass ved Modum kulturskole, binder 
deg for et halvt skoleår av gangen.  

Elevplassen gjelder inntil det foreligger skriftlig oppsigelse fra foresatte, senest 1. juni for 
høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

     


