- SØKNADSSKJEMA SØKNAD OM PLASS I NÆRØY KULTURSKOLE
SKOLEÅRET 2018 / 2019

Jeg
fullt navn (bruk blokkbokstaver)

født

søker herved om å bli opptatt som elev i Nærøy kulturskole
Jeg ønsker tilbud / opplæring på: (navn på instrument, eller sett kryss foran disiplin)

Instrument

ingen aldersgrense

Tilbud for 4 - 5-åringer
Dans - ingen aldersgrense – foreløpig påmelding
Forbehold om nok søkere
Prosjektbasert – med forbehold om nok søkere
Spill i band- samspill – forkunnskaper 2.-7.
og 8. – 10..kl
Visuell kunst – tegning og maling – aldersgruppe
Prosjektbasert – med forbehold om nok søkere
5.- 10. klasse – med forbehold om nok søkere
Sløyd – forming og design 6.-10.kl. (prosjektbasert) forbehold om nok søkere

Musikk- og 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
Ønsket undervisningssted:
Har søkeren instrument heime for øving?
ja /
nei
Opplæringa vil fortrinnsvis foregå på ettermiddagstid.
Foreldre / foresattes navn:_________________________________________
Adresse: _______________________ Tlf.nr.________________________________________________________
hjemme
arb.
mobil
ev. mobil elev
Postnr: ______Sted: _________________
Elevpengene er: kr. 2.440,- pr. år for elever under 18 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
Har søkeren tidligere vært elev ved Nærøy musikkskole?
Har søkeren hatt annen undervisning på instrumentet?

ja
ja

nei
nei

Viktig.
Jeg er kjent med vedtektene for kulturskolen / ifølge orienteringa kjent med vilkåra for tilbud for 4 - 5åringer.
Elever som takker ja til elevplass, må binde seg for ett skoleår (se ellers skolens vedtekter)

, _________________ ,

dato

sted

,

elevens underskrift

foreldre / foresatte underskrift

Foresattes fakuraadresse:
_____________________________________________________________/personnr.____________________
Foresattes e-postadresse: _____________________________________________________________________
Eventuell spesiell begrunnelse for søknaden, skrives på eget ark.
SØKNADEN SENDES NÆRØY KOMMUNE / KULTURSKOLEN, 7970 KOLVEREID, INNEN 1. APRIL
SVAR PÅ SØKNADEN KAN PÅREGNES CA. 25. MAI

