
VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FROSTA KULTURSKOLE 

 

§ 1 FORMÅL 

Frosta kommunes ansvar for å gi undervisningstilbud i kulturskolen, er hjemlet i Lov om grunnskolen 

og den vidaregåande opplæringa,  § 13-6  Musikk- og kulturskoletilbod : 

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og 

unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9 (i samme lov). 

Frosta kulturskole har som formål å gi kommunens innbyggere, med hovedvekt på barn og unge, 

mulighet til å utvikle sine kreative egenskaper innenfor de estetiske fagområdene.  

Undervisningstilbudet tilpasses hver enkelt etter behov og forutsetninger og knyttes til Rammeplan 

for kulturskolen. 

Undervisningen skal foregå i nært samarbeid med Frosta skole, UKM og lokalt kulturliv.  

 

§ 2 KULTURSKOLENS INNHOLD 

Kulturskoletilbudet kan variere etter etterspørsel, tilgjengelige lærekrefter og vedtatt budsjett.  

Kulturskoletilbudet bør i hovedsak omfatte musikk, drama, bilde og dans. 

 

§ 3 RAMMER FOR DRIFT AV FROSTA KULTURSKOLE 

Frosta kulturskole skal drives etter gjeldende lovverk, Rammeplan for kulturskolen, kommunale 

planer og vedtak. 

Frosta kulturskole følger i hovedsak samme skolerute som grunnskolen når det gjelder ferier og 

fridager.  Kulturskolens undervisning starter en uke etter grunnskolen, og denne uka brukes til felles 

planlegging for personalet. 

 

§ 4 FORVALTNING OG STYRINGSVERK 

1 Frosta kulturskole er organisert som en del av Frosta skole.  Daglig ledelse utføres av 

rektor og faglig leder av kulturskolen. 

2 Frosta kulturskole skal ha Foreldreråd og Samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i kulturskolen, og de velger 2 

representanter til kulturskolens samarbeidsutvalg.  Representantene fra 

foreldre/foresatte er bindeledd mellom foreldregruppa og Samarbeidsutvalget og 

skal få seg forelagt og får uttale seg om alle saker som er viktige for elevenes og 

foresattes forhold til kulturskolen. 

3 Samarbeidsutvalget består av  

a. 2 representanter fra foreldre/foresatte med vararepresentanter 

b. 2 representanter fra elevene med vararepresentanter 

c. 2 representanter fra ansatte med vararepresentanter  



d. 1 eierrepresentant med vara fra Frosta kommune – oppnevnt av Kommunestyret 

Representanter for foreldre/foresatte velges for et år av gangen på foreldrerådsmøte innen 

utgangen av september.  Det oppnevnes en egen valgkomite for dette. 

Representanter for elever og ansatte velges for et år av gangen på elevrådsmøte og 

personalmøte. 

Eierrepresentanten med vara oppnevnes for 4 år og følger kommunevalgperioden. 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.  Rektor og faglig leder har møte-, tale-, og 

forslagsrett i Samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for alle saker som angår kulturskolen og har rett 

til å uttale seg i alle saker som gjelder kulturskolen.  

 

§ 5 OPPTAK AV ELEVER 

Frosta kulturskole tar opp elever så langt det er plass innenfor vedtatt budsjett og tilgjengelige 

lærerkrefter.  Faglig fordeling styres av etterspørsel og tilgjengelige lærere. 

Opptak av elever skjer fortløpende gjennom programmet SpeedAdmin på Frosta kommunes 

hjemmeside.  Frist for hovedopptak er 1. mai for oppstart ved skolestart. 

Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig med oppsigelsesfrist på 1 måned. 

Dersom det er for få plasser i forhold til etterspørsel, prioriteres eldre barn foran yngre. 

Barn med spesielle behov prioriteres dersom det foreligger henvisning fra sakkyndig instans. 

 

§ 6 EGENANDELER 

Frosta kommunestyre fastsetter egenandeler for undervisning og læremidler i kulturskolen. 

Dersom betaling for elevplassen uteblir etter purring, mister eleven retten til fortsatt undervisning, 

og utestående krav drives inn av kommunekassen. 

Det er innført søskenmoderasjon slik at hver familie betaler for maksimum to ordinære elevplasser. 

Frosta skolemusikk betaler egenandel for sine medlemmer som får undervisning på korpsinstrument 

i kulturskolen. 

 

§ 7 IKRAFTTREDEN 

Vedtektene erstatter vedtektene av 08.05.2012. 

Vedtektene er behandlet av Samarbeidsutvalget for Frosta kulturskole, 09.01.2020.  

Vedtektene vedtas av Kommunestyret, 25.02.2020, sak 18/20 og trer i kraft fra 01.08.2020. 

Mindre endringer av vedtektene uten prinsipiell karakter, kan foretas av Samarbeidsutvalget.  

     


