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RETNINGSLINJER FOR ELEVOPPTAK - BEIARN KULTURSKOLE 

 
HVEM KAN SØKE? 
Kulturskolen sine undervisningstilbud er åpne for alle. Enkelte kurs er også åpne for voksne. 

Elever under 16 år har fortrinnsrett, også i forhold til elevplasser ved flere kulturskoletilbud.  
             
SØKNADSFRIST 
Søknads - og utmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. mai. Søknaden skal være 

skriftlig. Søknadsskjemaet ligger på kulturskolens nettside: http://www.minskole.no/beiarnk 
Søknaden sendes enten per post til: Beiarn Kommune, 8110 Moldjord, eller per e-post til 

post@beiarn.kommune.no Søker man etter utløpsfristen blir man satt på venteliste. Alle som 

står på venteliste får brev om dette. Søkere som ikke overholder fristen kan ikke regne med 

elevplass kommende skoleår.  

 

PRIORITERINGER VED HOVEDOPPTAK TIL PÅFØLGENDE SKOLEÅR 
Innen søknadsfristen prioriteres søkerne i følgende rekkefølge: 

• Søkere som har søkt innen 1. mai 

• Søkere på venteliste 

• Elevene kan benytte seg av flere tilbud samtidig. Dette betinger at det ikke er 

venteliste på de aktuelle tilbudene. 

 

VENTELISTE 
Elever på venteliste tilbys plass på det instrumentet som det er ledig kapasitet på. Elever som 

har søkt om plass på to tilbud, får plass ved prioritert andrevalg, dersom: 

• Ingen andre står på venteliste. 

• Elever som står på annen venteliste har takket nei til det aktuelle tilbudet. 

 

SÆRSKILTE PRIORITERINGER 
• Medlemmer i skolekorps. 

• Elever med spesielle behov (skriftlig søknad) 

 

SKIFTE AV INSTRUMENT/ FAG 
Dersom en elev ønsker å gå over til et annet instrument/fag, må det søkes på nytt innen 

søknadsfristen. Søknaden behandles på lik linje med andre søknader. 

 

PERMISJONER 
Kulturskolen kan unntaksvis innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom, midlertidig 

flytting eller ved andre særskilte forhold. 
 

GENERELLE VILKÅR  
• Eleven beholder plassen frem til endt 10. klassetrinn.  

• Eleven beholder plassen frem til foresatte, eller kulturskolen melder ifra om 

oppsigelse. (Eleven kan sies opp av kulturskolerektor pga. manglende 

oppmøte/interesse). 
 

 


