Styrande dokument
Regelverk för Oskarshamns kommun musikskola
Fastställd av bildningsförvaltningen 2002-05-08, § 43

Bilaga 1 till § 43, 2002-05-08

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN

Målgrupp

Målgrupp för musikskolans verksamhet är barn i grundskola och
gymnasium, folkbokförda i Oskarshamns kommun.

Anmälan

Anmälan skall göras skriftligt på avsedd blankett. Se bilaga la,b.

Ämneskurs

För att m1dervisas iärnneskurs skall eleven gå i åk 2 - gy 3. Möjlighet
finns för elever med särskilt intresse att spela mer än ett instrument.
Elever som har för avsikt att söka vidare till högskola bör beredas
plats för att ytterligare förkovra sig i väntan på antagning till högre
utbildning. Ev. kopplat till någon typ av praktik. Dessa elever är en
värdefull resurs i den utåtriktade verksamheten.
Ålder för start på olika instrument varierar. Se bilaga 2.

Ensembleverksamhet

Fr.o.m. 2:a terminen tillkommer ensembleundervisning för alla eleveri
ärnneskurs. För sångelever från 1:a terminen. Redovisning av
tillgängliga ensembler finns i bilaga 3.

Grupper

Gruppundervisning sker där musikskolans lärare anser det lämpligt.

Terminstider

Terminer och allmänna lovdagar sammanfaller med skolornas.
Studiedagarna sammanfaller som regel.

Intagning

Intagning sker huvudsakligen i augusti. Därefter sker intagning
kontinuerligt under läsårets gång.

Kö- och väntelista

Kö upprättas efter instrument och anmälningsdatum. I särskilda fall kan
m1dantag behöva göras för att klara schemaläggningen för enskild

Ilärare.
Lokaler

Undervisning sker i Musikhuset på Oscarsgymnasiet. Därutöver kan
undervisning även ske i eller i närheten av kommunens övriga skolor.

Frånvaroanmälan

Det åligger vårdnadshavare (eleven) att meddela resp. lärare eller
musikskolans expedition då elev är sjuk eller av annan orsak ej kan
komma till lektion.
Upprepad frånvaro utan anmälan av giltigt förfall, medför avstängning
från m1dervisningen .

Lektionstidens längd

Grundtiden för en lektion skall vara 20 min

Antal lektioner/läsår

Eleven garanteras 27 lektioner m1der läsåret. Utöver detta tillkommer
projekt- och konsertveckor.

Avgift

Avgift för undervisningen skall betalas 1 gång/termin. Första terminen
medges 4 veckors provtid, därefter full avgift.
Obetald terminsavgift medför avstängning.
Avgiftens storlek bestäms av BoF och meddelas i bilaga. Bilaga 4.

Uppsägning

Uppsägning av erhållen musikskoleplats skall göras skriftligt till
musikskolans expedition. Inkommer avanmälan senare än 24/9 resp.
1/2 måste avgiften för terminen betalas.

Hyra av instrument

För att antagas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet.
Instrument uthyres i mån av tillgång. (Piano, gitarr, blockflöjt och
slagverk uthyres ej.) Hyrestiden är 1 år. Undantag: större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråkinstrument uthyres
till dess eleven behöver 1/1 storlek. Ang. hyreskostnader hänvisas till
bilaga 5.

Musik i skolorna

Musikskolan har flera möjligheter att hjälpa skolorna i delar av
musikundervisningen med t ex Orkesterbilen, Stråkklass, Musse
Combo och körverksamhet. Skolorna köper denna verksamhet och
kostnaden för detta regleras genom att resp. skola betalar
lärarkostnaden genom avvikande konto på T3:a.

Konsertverksamhet

Musikskolan har många grupper som kan medverka vid olika
evenemang. Arrangörens kostnad för sådan medverkan varierar med
gruppens storlek och regleras i bilaga till regelverket. Bilagan
uppdateras inför varje läsår. Bilaga 6.

Lärarnas utbildning behörighetskrav

Behörig att undervisa på musikskolan är den som har
musiklärarutbildning från musikhögskola (l60p) eller utbildning som
arbetsgivaren befinner likvärdig.

Bilagors giltighet

Bilagorna uppdateras inför varje läsår.

