Reglement for Orgelskole Christine

Lurer du på regler for betaling, bindingstid eller utnelding? Les
reglementet for orgelskolen. Revidert februar 2016

Søknad Søknad til orgelskolen gjøres digitalt via www.orgelskole.no. Ved

søknad mottas bekreftelsesepost. Alle elever/foresatte forplikter å
vedlikeholde sin informasjon.
Elevinntak Orgelskolen foretar opptak av nye elever hvert semester. De

som har ønske om bytte av lærer og/eller tid og sted for opplæring må
kontakte sin lærer.
Venteliste Når orgelskolen ikke har plass til alle som søker, gjelder

følgende kriterier ved prioritering: Ventelisteansiennitet innen aktuelt
fag, elevens alder, bosted, ferdighetsnivå, timeplan, kjønns- og
alderssammensetning. Søker får ventelisteansiennitet fra dato for første
gang søkt aktuelt fag. Elever som ikke kommer med, blir stående på
ventelisten i påvente av ledig plass.
Bindingstid Elev og foresatte må binde seg for et halvt skoleår (ett

semester) om gangen og elevene er forpliktet til å møte til opplæring.
Med bindingstid menes at det må betales skolepenger. Elever som av
uforutsette årsaker må slutte midt i ett semester (som sykdom/flytting),
kan søke redusert betaling.
Utmelding Gjøres skrifltig til kirken@stavanger.kommune.no. Frist for å

melde seg ut er 1. desember for vårsemesteret og 1. mai for
høstsemesteret. Det er ikke tilstrekkelig å gi beskjed til lærer.
Overholdes ikke fristen, betraktes neste semester som påbegynt og det
må betales. Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken.
Skoleår og elevens fremmøte Orgelskolen følger Stavanger kommunes

veiledende skolerute med hensyn til ferier og fridager. Elevene plikter å
møte presis og forberedt til opplæring og konserter/forestillinger.
Foresatte melder fravær direkte til lærer. Ved ulegitimert fravær, vil
skolen kontakte elev/foresatte.
Tap av elevplass Orgelskolen kan si opp elevplassen dersom eleven

gjentatte ganger har ugyldig fravær, ikke viser tilstrekkelig interesse og
egeninnsats, eller viser atferd som er til hinder for opplæringen.
Manglende innbetaling av egenandel medfører også oppsigelse.

Skolepenger er på 2000,- per år. Det gis søskenmoderasjon. Det kan
gis refusjon av egenandel ved tap av opplæring ut over 4 ganger pr.
halvår dersom dette skyldes avlysninger/mangel på vikar. Det gjelder
også dersom eleven er sykemeldt over en lengre periode. Det faktureres
hvert semester.
Instrumenter og materiell Elevene sørger i hovedsak for å kjøpe noter,

materiell og utstyr som skal brukes i opplæringen.
Konserter, utstillinger og forestillinger Orgelskolen arrangerer flere

konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på
slike arrangementer, som utøver og/eller publikum, er en viktig del av
opplæringen. Det forventes at alle elever deltar.

