
 

MOSKENES KULTURSKOLE 

Informasjon og søknadsskjema skoleåret 2018/2019 

Mer info, som for eksempel elevinstrukser, vil gjøres tilgjengelig på 
kulturskolens side på moskenes.kommune.no.  

Oppstarten: Kulturskolen starter vanligvis sin undervisning uken etter 
skolestart, og følger skoleruta. Første undervisning vil bli mandag 28. 
august 2018 eller i løpet av denne uka.  

Undervisningen blir gitt ukentlig, stort sett i skoletiden etter en 
rulleringsordning, på Sørvågen skole. Det må påberegnes at noe av 
undervisningen vil skje etter skoletid. Undervisningen vil ha varighet 
mellom 20-45 minutter avhengig av antall elever på gruppa og disiplin. 
Konserter og lignende regnes som en del av obligatorisk undervisning.  

Priser for undervisning er kr 932 pr semester, og instrumentleie på kr 
150 pr semester. For musikkbarnehage er satsen kr 466 pr semester. 
Det innvilges også en gratis prøvetime pr skoleår. Elevplassen løper for 
ett år av gangen. Utmelding må gjøres skriftlig, og det betales full 
kontingent for det semesteret man melder seg ut. Utmelding før 
vårsemesteret må skje innen 1. januar.  

Lærebøker må eleven selv kjøpe, men skolen er behjelpelig med å 
skaffe dette. Det forventes også at elevene øver jevnlig for å kunne 

inneha elevplassen. Ved fravær mer enn 3 ganger fra undervisning uten 
gyldig grunn, står eleven i fare for å miste elevplassen.  

Disiplinene vi dette skoleåret tilbyr (med forbehold om endringer): 

- Musikkteknologi, nedre aldersgrense: 4.klasse 

- Tangentinstrument, nedre aldersgrense: 1. klasse 

- Gitar, nedre aldersgrense: 4.klasse 

- Band, nedre aldersgrense 6. klasse 

- Musikkbarnehage (for kull 2013 og 2014) 

Musikkteknologi angår teknologien bak musikk, og kreativ bruk av den. 
Her er det store muligheter for å jobbe med kreativ musikkproduksjon, 
programmering, musikkteori, se nærmere på hvordan instrumenter 
fungerer og hvordan bruke de, hvordan lyd blir til, og teorien bak den. I 
denne disiplinen jobbes det ofte med prosjekter, der elevenes egne 
ønsker for hva det skal jobbes med, veier tungt.  
 
I band kan elevene selv danne band med enkel innføring i hvert sitt 
instrument, med mulighet for å bytte instrument underveis. Her vil det 
legges opp til å kunne spille enkle låter, og samspill er ett av de 
viktigste stikkordene her. Det kreves ikke forkunnskap på instrumentet. 

Vi tar forbehold om at gjennomføringen av disiplinene er avhengig av 
ressurser og søknadsmasse. Det sendes bekreftelse på mail om 
opptaket. 

 

 



Søknadsskjema 

Alle elever må søke skriftlig innen fristens utløp. Frist for skoleåret 2018/2019 er 
18. juni. Det kan leveres til rådhuset, kulturskolens kontor på skolen, brev til 
Moskenes kulturskole, Sørvågen skole, 8392 SØRVÅGEN, eller på e-post: 
kulturskolen@moskenes.kommune.no  

Etternavn: ________________________________________________________ 

Fornavn/mellomnavn: ______________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

E-postadresse (foresatte):_____________________________________________ 

 

Fødselsdato:___________________________Årskull/klasse:________________ 

Foresatte:_________________________________________________________ 

Mobil foresatte: _____________________Mobil, elev:______________________  

 

Jeg ønsker undervisning i følgende disiplin:  

1. valg: ____________________________________________________________ 

2. valg: ____________________________________________________________ 

Vi har lest brosjyren om Moskenes kulturskole, og godtar innholdet. Påmeldingen 
er bindende.  

Dato/sted: _________________________________________________________ 

Søkerens underskrift: ________________________________________________ 

Foresattes underskrift: ______________________________________________ 

 

 


