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Overordna mål for musikk- og kulturskolen

Gi barn og unge i Flatanger kommune gode oppvekstvilkår gjennom 
utvikling/stimulering av det musikalske, estetiske menneske. 

Dette skal oppnås ved:
-varierte opplegg/tilbud
-samspillgrupper
-å videreutvikle samarbeidet med grunnskolen/sfo/barnehager/lag og foreninger
-at undervisningen i all hovedsak gis i elevenes nærområde

Vedtatt av Flatanger kommunestyre 28.4.2010



Vårt ansvar:

Gi et godt og variert opplæringstilbud innen ulike kunstfag, primært for 
barn og unge. 

Ha et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med de foresatte om 
opplæringen.

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

Gi tilbud om både enkelttimer og gruppeundervisning i opplæringen. 

Gi tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Slike 
arrangement er en del av opplæringen. 

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

Å engasjere vikar når lærer blir sjuk, så langt det er mulig. Av og til kan 
det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli 
nødvendig å avlyse timen. Da bestreber musikk- og kulturskolen seg på å 
få varslet foresatte eller elever. Elevenes respektive skoler vil bli 
kontaktet for å videreformidle beskjeden. Dersom vi ikke lykkes i å nå 
eleven, vil eleven møte et oppslag om avlysning på undervisningsstedet. 
Dersom skolen har avlyst undervisningstimene mer enn fire ganger pr. 
semester, får brukerne redusert elevavgift. 

Å gi undervisning i samme tidsrom som grunnskolen, dvs. 38 uker.



Ditt ansvar:

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

At eiendeler tilhørende musikk- og 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 binder deg for et semester, og dersom du 
slutter senere enn én måned etter oppstart, må det allikevel betales for 
semesteret. 

Lover, forskrifter og reglement fås ved henvendelse til

Flatanger oppvekst- og kulturkontor
Flatanger kommunes opplysningstjeneste 74 22 11 00


