
 
 

 
 

 

SØKNADSSKJEMA 
 

 

 
 

 
 
 

Ønsker du opplysninger om oss og tilbudene våre, sjekk 
hjemmesiden: http://www.alesund.kommune.no/sub/kulturskolen 

Her finner du også – og bruk gjerne, vårt elektroniske søknadsskjema! 
 

   
 

 Postboks 1521, 6025 Ålesund 
 70 16 34 80  

 kulturskolen@alesund.kommune.no 
 

Virksomheten Ålesund kulturskole ble etablert 1. januar 2004 etter omorganisering i 
kommunen. De enhetene som ble med ”inn i” kulturskolen var: 

 Ålesund musikk- og kulturskole 
 Jugendteateret 
 Skarbøvik musikkverksted 
 Ålesund strykekvartett 

Kulturskolen organiserer og har ansvaret for instrumentalundervisningen ved musikk-

linja på Fagerlia videregående skole. 
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Opptak 
Barn og ungdom bosatt i Ålesund kommune blir prioritert for plass i kulturskolen. 

Søknader mottas gjennom hele året. For å være sikret å være med ved hovedopptaket 
til nytt skoleår, er søknadsfristen 1. mai. 

 

Om utmeldinger 
Alle utmeldinger skal skje skriftlig til skolen innen   
15. april  for høstsemesteret 
(15. november  for vårsemesteret) 

Kontingenter 
Bystyret vedtar betalingssatsene for Ålesund kulturskole, og pr 01.01.14 er satsene pr 
semester (halvår) bl.a.:  

Musikk og billedkunst  kr 1.600 (individuell-/gruppeund.)  kr 700 for tilbud i kor, 
orkester, grupper  kr 400 for leie av instrument. 

Ballettskolen  kr 1.600 for 1. time deretter graderte satser pr t  kr 1.100 knøttedans. 

Jugendteateret  kr 1.100. 

I tillegg betaler billedkunstelevene kr 330 til materiell. Musikkelever må regne med utgifter 
til noter/lærebøker i tillegg til kontingenten, danseelever til uniform, kostyme etc. 

Ved opptak må eleven/foresatte forplikte seg til å betale full elevavgift for påbegynt 
semester. 

Utelukkelse fra undervisning 
Elever som uteblir fra undervisningen 3 ganger på rad uten å gi melding og/ eller ikke 
viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan utelukkes fra videre undervisning neste 
semester. 

Manglende kontingentbetaling kan også føre til at en mister elevplassen. 

Opptaksvilkår 
Elever som ønsker å fortsette (med samme undervisningstilbud) blir prioritert ved opp-
tak. Som hovedregel blir søkere på venteliste blir tatt inn fortløpende. I enkelte tilfelle 
kan bl.a. alder og undervisningssted bli lagt til grunn for prioritering.  

Barn og ungdom (t.o.m. videregående skole) prioriteres. Sangere kan fortsette til fylte 
22 år. Elever ved musikklinja på videregående skole ”mister” plassen i kulturskolen. 

 Ålesund kulturskole                  SØKNADSSKJEMA 
ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA : se www.alesund.kommune.no/sub/kulturskolen 

SØKEROPPLYSNINGER 

Etternavn:  Fornavn:  

Adresse:  

Postnr:  Sted:  

Fødselsdato:  Kjønn   K:  M:   

Skole:  Klasse:   

Evt. e-post:  mobil  

 

Ønsker opplæring i:     Alt. 1  

Alt. 2  

Alt. 3  

  

Ønsker(også) samspilltilbud i korps/kor/gruppe:  
  

Søker er alt elev, og får undervisning i:  

(hos) lærer:  hvor lenge?  år 
  

Har eget instrument ja  nei  

Ønsker å leie instrument ja  nei  
     

Andre opplysninger / 
informasjon til skolen  

 

OPPLYSNINGER OM FORESATTE 

Foresatt I - som fakturaen sendes til   

Etternavn:  Fornavn:  

Adresse:  Postadr.:  

privat:  arbeid:  mobil:  

e-post:  

Personnr. 
11 siffer  NB! Nødvendig pga fakturering 

Foresatt II    

Etternavn:  Fornavn:  

Adresse:  Postadr.:  

privat:  arbeid:  mobil:  

e-post:  
   

Dato:  Foresattes underskrift:  
 

UNDERVISNINGSTILBUD:  

 123 BLÅS  123 KLANG  ALTHORN   BRATSJ  BILLEDKUNST  CELLO  DANS  FAGOTT 

FELE   FIOLIN  FLØYTE  EL-GITAR  EL-BASS GITAR   HARDINGFELE  HORN  KLARINETT    

KONTRABASS  KOR  KORNETT    MUSIKK MUSIKKTERAPI  TEATER   ORGEL  PIANO  

SAXOFON  SANG    SLAGVERK  STORBAND  TROMBONE  TROMPET  TUBA  WALDHORN  ….  

HAR DU ANDRE  ØNSKER ENN DET DU  FINNER I LISTEN OVENFOR, SETT  DET OPP. KANSKJE GREIER VI Å  

IMØTEKOMME ØNSKET DITT! 

Undervisningen foregår både individuelt (musikk) og i grupper (billedkunst, dans, musikk, teater).  

I tillegg selger kulturskolen bl.a. instruktør- og dirigenttjenester til det frivillige organisasjoner (kor, 
korps), skoler og bhg. Skolen er også ansvarlig for instrumentalundervisninga ved Fagerlia vgs. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.alesund.kommune.no/sub/kulturskolen

