
KULTURSKOLEN I HERØY 

SØKNADSSKJEMA  SKOLEÅRET 2012–13
SØKNADSFRIST: 1. JUNI

NB! ALLE MÅ SØKE PÅ NYTT HVERT ÅR.
Les info på neste side før du fyller ut skjemaet.

Leveres til Kulturskolen eller på Servicekontoret, kommunehuset

Navn:

Adresse:

Trinn høsten 2012:
Fødselsdato: Elevens mobil og evt. e-post:

Foresattes navn:

Foresattes telefon privat:                      
mobil:                           
telefon jobb:
Foresattes e-post adresse (for utsending av informasjon): 

Når ønsker foreldre/foresatt at eleven får kulturskole-undervisning? I skole-/ SFO-tida? 
Ettermiddag / kveld? 

MUSIKK – 
INDIVIDUELL UNDERVISNING
Skriv navn på instrument(er)
Se informasjon neste side.

1.ønske:

2.ønske:

3.ønske:

Ønsker du å leie instrument av Kulturskolen?   

Har du noen instrument(er) selv – i tilfelle hvilke(t)? :

Dato og søkers underskrift: Foresattes underskrift: (for søkere under
18 år)



TILBUD I KULTURSKOLEN I HERØY
2012-2013

MUSIKK - INDIVIDUELL UNDERVISNING 
 F.o.m. 3.trinn og oppover.  
 20 min. (1-2 elever) undervisning pr. uke koster kr.1 929,- pr. år.
 20 min. (3 eller flere elever) undervisning pr. uke koster kr.1 425,- pr. år.  
 Du kan kun få undervisning på ett instrument, men vi ønsker at du skriver opp 3 alternativer, for 

det er ikke sikkert du kan få første ønsket ditt oppfylt.
 INSTRUMENTER:   Gitar, el.bass, sang, keyboard, slagverk, ukulele 
                                      

SØSKENMODERASJON / PRIS
 Det er søskenmoderasjon for elever under 18 år på alle tilbud som går ukentlig gjennom hele 

skoleåret: full pris for eldste, ½ pris for yngre søsken. På kurs er det ikke søskenmoderasjon.
 Prisene som er oppgitt her gjelder 2012. Kommunestyret kan vedta prisendring fra nyttår.

FORKUNNSKAPER?
 Vi forventer av deg som søker om plass i Kulturskolen at du har lyst til å holde på med det du 

søker på, og at du er villig til å bruke tid på å øve hjemme.

 NB! Søknader som leveres etter fristen 1. juni får 2. prioritet ved 
opptak.

 Kulturskolen følger skoleruta. Det vil si at når det er skolefri i grunn-
skolen, er det også fri i Kulturskolen.

SPØRSMÅL?
Kontakt Herøy oppvekst- og kulturkontor tlf. 75 06 80 00 eller 
rektor i kulturskolen Reidar Moursund, tlf. 957 33 948 / 75 05 87 77
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