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Oskarshamns kommuns kulturskola
Med hjälp av statsbidragerbjuderOskarshamns
kommunen kulturskola.Kulturskolanär en
verksamhetdär minst tre av ämnenamusik, bildkonst,teater,dansoch film/video finns som
frivillig,regelbundet återkommandeverksamhetför barnoch ungdom.Kulturskolanverkar
för att alla barn och ungasomär folkbokfördai Oskarshamnskommun
får ta del av och
medverkai estetiskskapande
verksamhet.Ungagesmöjlighet att utvecklassom människor
samtatt förbättrasinauttryckssättoch förmågori ett livslångtlärande.
Kulturskolanssyfte är att synliggörabarnoch unga,värnaom derasrätt att deltai det
kulturella och konstnärligalivet, att arbetaför en hållbarutvecklingoch på såsättverkaför en
meningsfullfritid.
Kulturskolanerbjudermeningsfullasammanhang
och berikarkulturlivet i Oskarshamns
kommun.Dettabidrar till livskvalitet för kommunensinvånare.Kulturskolansverksamheter
medverkartill ett öppetkreativt samhällepräglatav toleransoch fördomsfrihet.

Målgrupp

Alla barni åldern6 –19 år och som är folkbokfördai Oskarshamns
kommunär välkomnatill kulturskolansverksamhet.
Äldre elevertasin
till individuell undervisningi månav plats.
Eleversom har för avsikt att sökavidaretill högskolakan beredasplats
för att ytterligareförkovra sig i väntanpå antagningtill högre
utbildning. Eventuelltkan sådanplatsvara koppladtill någontyp av
praktik. Dessaeleverutgör en värdefull resursi kulturskolans
utåtriktadeverksamhet.

Anmälan

Anmälangörsvia kommunensE-tjänstlöpandeunderåret.Inför
höstterminenbör anmälangörassenast1 maj.

Individuell
undervisning

För att undervisasiindividuell undervisningskaelevenminst ha
påbörjatårskurs2. Äldre elevertasin till individuell undervisningi
mån av platsoch har garanteradplats endasten termin i taget.
Om platsfinns är det möjligtatt spelaflera instrumentelleratt ingå i
flera kurser.

Ensembleverksamhet

Deltagandei ensembleundervisning
finns för alla eleveri ämneskurser.

Externa konserter och
evenemang

Kulturskolanhar ett antal gruppersom kan medverkavid olika
evenemang.

Terminstider

Kulturskolanstermineroch allmännalovdagarsammanfallermed
skolornas.Ävenstudiedagarnasammanfallervanligtvis. Undantagkan
förekomma.
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Undervisningstider

Enskild undervisningom 20 minuterper tillfälle skaskepå elevensfria
tid, före eller efter ordinarieskoltid. Undervisningkan förekomma
underskoltid om överenskommelse
med vårdnadshavare
och rektor
finns.
Elevengaranterasminst 26 lektionermedpedagogunderläsåret.En
lektion kan ersättasav ett evenemangstillfälle.

Hyra av instrument

För att delta i ämneskursmusik krävs tillgång till instrumentihemmet.
Om inte det finns kan kulturskolantillhandahållauthyrningav
instrumenti mån av tillgång.

Anmälningsprocess

Anmälantill Kulturskolanskursergörsgenomdirektbokningeller
intresseanmälan
via kurskatalog.Elevintagsker huvudsakligeni
augusti.Däreftersker intagningkontinuerligtom lediga platseruppstår
underläsåretsgång.

Lokaler

Undervisningsker i musikhusetpå Oscarsgymnasiet,
i närhetenav
kommunensövriga skolor eller i andralämpliga lokaler.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan
görsvia StudyAlongeller via direkt kontakt med
ansvariglärarepå kulturskolaneller kulturskolansexpedition.För
eleverunder18 år ansvararvårdnadshavaren
för att anmälafrånvaro.
Upprepadfrånvaroutan anmälankan medföraavstängningfrån
undervisningen.

Avgift

Avgift för undervisningenbetalas1 gång/termin.Obetaldterminsavgift
kan medföraavstängning.
Kommunfullmäktigefastställerårligentaxor och avgifter för
kulturskolanskurseroch instrumenthyra.

Uppsägning

Uppsägningav platsi kulturskolanochhyra av instrumentgörsvia
kulturskolansE-tjänster.Har inte avanmälanskickatsin före
terminsstartdebiterasterminsavgiften,om det inte föreligger
synnerligaskäl.
Eleversom är äldre än 19 år och som tagits in i månav platshar
garanteradplatsendasten termin i taget.

