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OVERHALLA KULTURSKOLE 

Beskrivelse av tjenesten, samt bestemmelser og vilkår (vedtekter)  
revidert januar 2016 

 
 
Organisasjon/administrasjon: 
Overhalla kulturskole eies og drives av Overhalla kommune. 
  
 
 
 
Hovedmål: 
Kulturskolen i Overhalla skal være en møteplass der barn og unge kan utvikle sine kulturelle 
interesser og ferdigheter.  
 
 
Målgruppe: 
Elever fra 1. trinn i grunnskole, til og med fylte 19 år. 
 
 
 
Kulturskolen ønsker å legge til rette for at elevene får: 

o oppleve trivsel, mestring og begeistring!  

o en best mulig faglig og personlig utvikling 

o muligheten til å opptre foran et publikum, under trygge rammer 
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Forankring:  
Fra rammeplan for kulturskolen (Mangfold og fordypning) – Norsk kulturskoleråd 
KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG 
1.1. Kulturskolens oppdrag  
1.1.1. Opplæringsloven  
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: 
”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit  
musikk-  og kulturskuletilbod  til barn og unge, organisert i tilknytning til  
skoleverket og kulturlivet elles.” (1997) 

 
 
 
Overhalla kulturskole tilbyr:  

 Gruppeundervisning (fra 1. trinn) 
 Kor (1. - 4. trinn)  
 Dans (fra 1. trinn) 
 Individuell undervisning (fra 4. trinn)  

 
 
 
Undervisningen: 

o gis før skoletid, i friminutt, i SFO-tid og etter skoletid 
o foregår ved OBUS, Hunn skole og Namsos kommunale kulturskole (dans) 

o følger den kommunale skoleruta, bortsett fra: 

 Kulturskolens oppstart legges til grunnskolens uke 2 i høstsemesteret.  

 Kulturskolen avslutter sin undervisning ei uke før grunnskolen til jul og 

sommerferie 

 

 

Undervisningstid: 

1 elev 22,5 minutter 

2 elever i lag 30 minutter 

3 elever i lag 45 minutter 

Gruppe og kor 30 minutter 

Dans 45 minutter 
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Søknadsfrist: 

10. april  

 
 
Søknad: 
Sendes elektronisk. Skjema på www.overhalla.kommune.no 
 
 
 
Vilkår:  

A. Påmeldingen er bindende for et halvt skoleår av gangen. 
B. Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift. Ingen prøvetid. 
C. Avlyst undervisningstime mer enn 2 ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær, 

gir grunnlag for forholdsmessig refusjon av elevavgift. 
D. Elevavgiften betales 2 ganger årlig. 
E. Kommunestyret vedtar satsene på elevavgift. Det tas forbehold om endringer i løpet 

av skoleåret. 
F. Det er mulig å søke friplass/redusert betaling i henhold til vedtatte retningslinjer. 

NAV er saksbehandler i dette tilfellet. Søknad må sendes NAV Overhalla før 
skoleårets start (eget skjema på kommunens hjemmeside). 

 
 
 
Gjeldende betalingssatser:  
 

Disipliner sats pr år aldersgruppe 

Kor kr 500 1. – 4. trinn 

Gruppeundervisning kr 1854 fra 1. trinn 

Dans kr 3090 fra 1. trinn 

Individuell undervisning kr 3090 fra 4. trinn 

 
 
 
Søskenmoderasjon: 
 

Søsken nr 2: 25 % reduksjon 

Søsken nr 3 eller fler: 50 % reduksjon 

Ikke søskenmoderasjon på spillopp, kor og NEMO (sanggruppe) 

 

http://www.overhalla.kommune.no/

