
Rutine ved innmelding og utmelding 

 

RUTINER VED UTMELDING OG BYTTE AV FAG. FØLGENDE GJELDER FOR EKSISTERENDE ELEVER: 

● Foresatte melder skriftlig fra til rektor innen 1. mai dersom eleven ønsker å slutte i kulturskolen ved 
skoleårets slutt i juni. 
● Merk: Elevstatus er «aktiv» dersom en ikke er skriftlig utmeldt innen 1. mai. Det er ikke anledning til 
å ettergi deler av kontingentbeløpet dersom eleven melder seg ut etter denne dato. Unntak er 
uforutsette hendelser som flytting til annen kommune eller inntak til folkehøgskoler eller private 
skoler i andre deler av landet. 
 
● Foresatte melder skriftlig fra til rektor dersom eleven ønsker å slutte midt i skoleåret. Det er ikke 
anledning til å ettergi deler av kontingentbeløpet dersom eleven slutter midt i skoleåret. 

● Dersom eleven ønsker å bytte fag, meld skriftlig fra også om dette innen 1. mai og noter samtidig 
om en ønsker å fortsette med faget en nå får undervisning i dersom ikke ledig elevplass på nytt 
ønske. 

● Merk: Eksisterende elever får ikke to nye ”prøveuker” i august. 
● Merk: Utmelding skal ikke gis til lærer, verken via SMS eller muntlig beskjed. Utmelding skal kun 
sendes skriftlig via foresatt til: Randaberg kulturskole v/rektor, postboks 40, 4096 Randaberg eller via 
e-post til: kulturskolen@randaberg.kommune.no 
 

RUTINER VED INNMELDING OG UTMELDING. FØLGENDE GJELDER FOR NYE ELEVER: 

● For nye elever som begynner ved skolestart i august gjelder en ”prøveperiode” på to uker. 
 

● Dersom eleven ønsker å slutte skal dette skriftlig meldes rektor innen 1. september. 

● Ved utmelding etter 1. september belastes full kontingent for skoleåret. 

● Elever som begynner etter 1. september får også to uker ”prøveperiode”. Dersom eleven ønsker å 
slutte skal dette skriftlig meldes rektor via foresatte innen «prøveperioden». 

 

Rutine som gjelder alle elever: 

Dersom eleven ønsker å fortsette er det ikke nødvendig å melde fra om dette. Eleven 

fortsetter til elevplassen blir sagt opp av foresatte, eller til aldersgrensen for faget er nådd. 

 

 

Frammøte: Ved stadig fravær uten grunn kan eleven miste elevplassen selv om kontingent er betalt. 

Foresatte vil bli kontaktet på forhånd, og en forsøker selvsagt å unngå at eleven slutter. Det 

presiseres at det ikke er anledning til å ettergi deler av kontingentbeløpet dersom eleven skulle miste 

interessen i løpet av skoleåret. 

 

Avlysning av undervisningstimer: Ved spesielle tilfeller som akutt sykdom eller vikarmangel kan 

Randaberg kulturskole måtte avlyse undervisningstimer. Så langt det er praktisk mulig vil elev 

og/eller foresatt få beskjed på forhånd slik at en ikke møter fram forgjeves. 

 


