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Oskarshamns kommuns kulturskola
Med hjälp av statsbidrag erbjuder Oskarshamns kommun en kulturskola. Kulturskolan är en
verksamhet där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som
frivillig,regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom. Kulturskolanverkar
för att alla barn och ungasom är folkbokfördai Oskarshamnskommun får ta del av och
medverka i estetiskskapande verksamhet. Unga ges möjlighet att utvecklas som människor
samt att förbättrasina uttryckssätt och förmågor i ett livslångtlärande.

Kulturskolans syfte är att synliggöra barn och unga, värna om deras rätt att delta i det
kulturella och konstnärliga livet, att arbetaför en hållbar utveckling och på så sätt verka för en
meningsfull fritid.

Kulturskolanerbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Oskarshamns
kommun. Detta bidrar till livskvalitet för kommunens invånare. Kulturskolans verksamheter
medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat av tolerans och fördomsfrihet.

Målgrupp Alla barn i åldern 6 –19 år och som är folkbokförda i Oskarshamns
kommunär välkomna till kulturskolansverksamhet. Äldre elever tas in
till individuell undervisning i mån av plats.

Elever som har för avsikt att söka vidare till högskola kan beredas plats
för att ytterligare förkovra sig i väntan på antagning till högre
utbildning. Eventuellt kan sådan plats vara kopplad till någon typ av
praktik. Dessa elever utgör en värdefull resurs i kulturskolans
utåtriktade verksamhet.

Anmälan Anmälan görs via kommunens E-tjänst löpande under året. Inför
höstterminen bör anmälan göras senast 1 maj.

Individuell
undervisning

För att undervisasiindividuell undervisning ska eleven minst ha
påbörjat årskurs 2. Äldre elever tas in till individuell undervisning i
mån av plats och har garanterad plats endast en termin i taget.

Om plats finns är det möjligtatt spela flera instrumenteller att ingå i
flera kurser.

Ensembleverksamhet Deltagande i ensembleundervisning finns för alla elever i ämneskurser.

Externa konserter och
evenemang

Kulturskolan har ett antal grupper som kan medverka vid olika
evenemang.

Terminstider Kulturskolansterminer och allmänna lovdagar sammanfaller med
skolornas. Ävenstudiedagarna sammanfaller vanligtvis. Undantag kan
förekomma.
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Undervisningstider Enskild undervisning om 20 minuter per tillfälle ska ske på elevens fria
tid, före eller efter ordinarie skoltid. Undervisning kan förekomma
under skoltid om överenskommelse med vårdnadshavare och rektor
finns.

Eleven garanteras minst 26 lektioner med pedagog under läsåret. En
lektion kan ersättas av ett evenemangstillfälle.

Hyra av instrument För att delta i ämneskurs musik krävs tillgång till instrument ihemmet.
Om inte det finns kan kulturskolan tillhandahålla uthyrning av
instrument i mån av tillgång.

Anmälningsprocess Anmälan till Kulturskolans kurser görs genom direktbokning eller
intresseanmälan via kurskatalog. Elevintag sker huvudsakligen i
augusti. Därefter sker intagning kontinuerligt om lediga platser uppstår
under läsårets gång.

Lokaler Undervisning sker i musikhuset på Oscarsgymnasiet, i närheten av
kommunens övriga skolor eller i andra lämpliga lokaler.

Frånvaroanmälan Frånvaroanmälan görs via StudyAlong eller via direkt kontakt med
ansvarig lärare på kulturskolan eller kulturskolans expedition. För
elever under 18 år ansvarar vårdnadshavaren för att anmäla frånvaro.
Upprepad frånvaro utan anmälan kan medföra avstängning från
undervisningen.

Avgift Avgift för undervisningen betalas 1 gång/termin. Obetald terminsavgift
kan medföraavstängning.
Kommunfullmäktige fastställer årligen taxor och avgifter för
kulturskolans kurseroch instrumenthyra.

Uppsägning Uppsägning av plats i kulturskolanoch hyra av instrument görs via
kulturskolans E-tjänster. Har inte avanmälan skickats in före
terminsstart debiteras terminsavgiften, om det inte föreligger
synnerliga skäl.

Elever som är äldre än 19 år och som tagits in i mån av plats har
garanterad plats endast en termin i taget.
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