Nærøy kulturskole
Oppvekst- og kulturavdelingen
7970 Kolvereid
Elever og foresatte ved Nærøy kulturskole.

Skjema for melding om å fortsette eller slutte ved Nærøy kulturskole.
Vi ber alle våre elever / foreldre om å fylle ut og returnere denne meldingen
vedrørende neste skoleår innen 15. mars. Meldingen gjelder det tilbudet / den disiplinen
ved skolen som eleven deltar i inneværende skoleår. Deltar eleven på flere tilbud / disipliner
skal det leveres inn ett skjema for hver. Det tas forbehold om at alle disipliner kan
videreføres, og eventuelle begrensninger som følge av økonomiske rammer.
Ønsker eleven å skifte disiplin, må det søkes om dette på kulturskolens ordinære
søknadsskjema. Søknadsskjema skaffes ved å henvende seg til kommunens servicekontor.
Merk:
Elevpengene er: kr. 2.440,- pr. år på instrumentopplæring for elever under18 år, kr. 3.752.- for elever over 18
år, kr.1.212,- pr år på tilbud for 4 - 5-åringer.
Det tas forbehold om eventuell økning i satsene fra 01.01.2019
Kulturskolen følger skoleruta til grunnskolen (38 uker) a 45 min. pr gruppe, 30 min. grupper med to elever og
20 min. til elever som er alene på timen

Nærøy kulturskole 15.02.2018.
Til Nærøy kulturskole, 7970 Kolvereid

Elevens navn _____________________________________________________________
Disiplin _________________________________________________________________
Elevens lærer ved kulturskolen _______________________________________
Jeg ønsker å / å ha:

fortsette



slutte



utsettelse
Kun viktig
årsak godtas

Økonomisk bindende for skoleåret 2018 / 2019.
Jeg er kjent med vedtektene for kulturskolen / ifølge orienteringa
kjent med vilkåra for tilbud for 4 - 5-åringer. Spesielt punkt 3 b i
vedtektene.
(Les nøye.)
Gir med dette beskjed om at jeg ønsker å slutte som elev på
denne disiplinen ved musikk- og kulturskolen etter
inneværende skoleår. Dersom jeg senere skulle ønske å bli elev i
denne disiplinen igjen, vil jeg søke på vanlig måte.
Jeg kan ennå ikke gi et bindende svar på om jeg vil /kan
fortsette som elev ved kulturskolen neste skoleår på grunn av – (oppgi grunn, ev. eget ark):

DERSOM IKKE MELDINGSSKJEMAET ER MOTTATT KULTURSKOLEN INNEN 15.
MARS KAN PLASSEN GÅ TIL EN ANNEN (men alle skal sende inn skjema)

______,
dato

elevens underskrift

,
foreldre / foresatte underskrift

Foresattes fakuraadresse: ____________________________________________
Foresattes e-postadresse: ____________________________________________
Foresattes mobilnr; _________________________________________________

