
 
 
Litt informasjon om musikkskulen og kulturskulen: 
 
Undervisninga går føre seg utanom vanleg skuletid, men følgjer likevel skuleåret på den 
måten at ein har ferie når grunnskulen har det.  Det vert forventa at ungane følgjer opp 
med øving heime. Kva tilbod me får til her i Gulen er påverka av kva det er interesse for, og 
kva me greier å skaffe lærar i. Dei som får undervisning åleine får kortare økter enn dei som 
går i ei gruppe.  
  
Elevkontigenten er 2490 kr for ein elevplass. Kontigenten vert kravd inn gjennom 
kommunekassen to gonger i året. Dersom du av ein eller annan grunn må slutte kurset, må det 

likevel betalast for eit heilt halvår.  Slik utmelding må gjevast skriftleg til 
musikkskulerektor innan 1.desember for vårhalvåret. Elles må det 
betalast for vårhalvåret og. 
 
Notemateriell kjøper du sjølv etter avtale med lærar. Musikkskulen skaffar notane. Betaling 
vert kravd inn saman med kontigenten. 
 
Fråvær frå ein undervisningstime, skal meldast til lærar på førehand i så god tid som 
mogeleg dersom eleven av ein eller annan grunn ikkje kan komme på musikkskulen. 
(Melding til lærar er ok). Er ein elev borte frå ein time, har han ikkje krav på å få denne igjen. 
Det kan gjerast avtalar med lærar dersom det passar for lærar. Må ein time gå ut på grunn av 
at musikkskulen ikkje greier å skaffe vikar ved sjukdom og liknande, får de reduksjon i 
foreldrebetalinga dersom dette skjer meir enn 3 gonger i skuleåret. 
 
Opptredenar er og noko elevar i musikkskulen må vere opne for. Det å lære seg å opptre og 
det å syne andre kva me held på med, er positivt. I tillegg er det viktig å ha mål for arbeidet / 
øvinga. Det vert aktuelt med elevkonsertar, skulekonsertar, deltaking på lokale tilstellingar, 
institusjonsbesøk, osv. Dette må me komme attende til etter kvart.  
 
Mange av elevane får undervisning kvar veke, medan andre får annakvar. For at elevane skal 
få mest mogeleg utav musikktilbodet, bør det øvast litt kvar dag.   Øving gjer meister, og 
det er den daglege øvinga som gjer elevane flinke. Øver dei jamt og trutt, får dei meir til, og 
då vert det kjekt å spele. 
Er det elles noko som er uklart, så ta kontakt!  
Tlf: 57 78 20 59 / 928 94 188    E-post: imht@gulen.kommune.no 
 

VELKOMMEN TIL MUSIKKSKULEN OG LUKKE TIL ! ! ! 
 
Med helsing  
Inger Marie Håheim Tynning (musikkskulerektor) 
 


