
 

Sentrumkirken Musikkskole – generell informasjon

Formål og organisering
Formålet med Sentrumkirken Musikkskole (SKM) er å rekruttere og 
trene sangere og musikere. Vi tror at Gud har skapt sang og musikk 
og ønsker at nye generasjoner skal oppleve gleden ved å utvikle de 
evner som den enkelte er gitt. Skolen er åpen for alle, men om antall 
elevsøknader overstiger det tilbudet vi er i stand til å gi, vil de som har 
en tilknytning til menigheten kunne prioriteres.

Musikkskolen drives i regi av Sentrumkirken som stiller lokaler til 
rådighet for undervisningen. Tilbudet retter seg mot barn, ungdom og 
voksne og er et supplement til den store bredde av sang- og 
musikkaktiviteter som ellers skjer i menigheten (SK Brass, ulike kor og 
sang/musikk/dans i gudstjenestene), det meste på frivillig basis. Det 
understrekes at den formelle avtalen om undervisning inngås mellom 
elev/foresatte og lærer når tilbud fra skolen aksepteres. Hovedregelen 
er at de som underviser ved skolen har eget registrert firma og at 
betaling for undervisningen skjer til lærers firma. Ved unntak fra dette 
skal elev/foresatte informeres om mulige implikasjoner.

Søknad om plass, oppstart og betalingsreglement
SKM vil starte opp i januar 2014 (uke 3). Søknadsfristen for det første 
opptaket er 20. desember 2013. Etter dette behandles søknader hver 
måned og nye elever opptas fortløpende så langt det er ledige plasser. 
Skolen administreres av Sentrumkirken. Innmeldingsskjema ligger 
tilgjengelig på menighetens nettside og sendes:

Sentrumkirken Musikkskole
c/o Camilla Furuseth
Vestaveien 16, 1476 Rasta

Undervisningen følger skoleåret med ferie og fridager, og varer 30 
minutter per gang. I de fleste kommunale musikkskoler er varigheten 
kun 20 minutter. Prisen per kvartal er derfor tilsvarende høyere. 
Undervisningen skjer på ukedager etter skoletid og på ettermiddags-/
kveldstid (avtales nærmere med den enkelte lærer).

For 2014 er årskontingenten kr 6.400. Betaling skjer forskuddsvis for 
hvert kvartal (kr 1.600) innen 15. januar, 15. april, 15. august og 15. 
oktober – direkte fra elev/foresatte til lærers registrerte firma eller 
etter nærmere avtale.



Innmeldingen er bindende for minst et halvt år når tildelt plass, tid og 
sted for undervisningen er akseptert. Første semester må betales fullt 
ut. Etter de første 6 månedene kan utmelding skje ved skriftlig 
melding (samme adresse som ovenfor). Ved oppsigelse av elevplass er 
man økonomisk bundet ut kvartalet. Følgende oppsigelsesfrister 
gjelder:

• For 1. kvartal: 1. desember
• For 2. kvartal: 1. mars
• For 3. kvartal: 1. juni
• For 4. kvartal: 1. september

Dersom lærer må avlyse timer og ikke kan skaffe vikar, refunderes 
betalingen forholdsmessig fra og med tredje avlysning om ikke annet 
er avtalt.
Ved manglende betaling vil eleven miste plassen.

Øvrig informasjon
Alle elever er også velkomne til å benytte seg av det sang- og 
musikktilbud som finnes i Sentrumkirken (SK Brass, Rejoice-korene 
etc.).
Eleven må selv kjøpe inn nødvendig materiell som skal brukes i 
undervisningen. Det er viktig at de som skal lære å spille et 
instrument, har et godt instrument og holder dette i orden.
Vi ønsker å være en skole for alle uansett bakgrunn og evner/talent. 
Samtidig vil vi være tydelige på at en plass på SKM forutsetter at 
eleven gjør en innsats. Øving hjemme er helt avgjørende for elevens 
utvikling, og fremgang gir økt motivasjon og spilleglede.
Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig innsats over tid, kan eleven 
miste retten til plass ved skolen. Gi beskjed direkte til lærer dersom du 
ikke kan møte til timen. Du vil få lærerens kontaktinformasjon etter at 
søknad er sendt inn og akseptert.

Forventninger til elev og lærer
Dette kan du forvente av Sentrumkirken Musikkskole:

• Du får svar på henvendelser
• Vi har dyktige og motiverte lærere
• Elevene får om lag 30 minutter med et godt og variert 

undervisningsopplegg på hver øvelse
• Du kan bruke dine evner i et positivt og inkluderende kristent 

fellesskap med mye sang og musikk

Dette forventer vi av eleven:
• Du møter presis og holder notene og instrumentet ditt i orden
• Du øver jevnlig for å utvikle ferdighetene dine
• Du setter av tid minst en gang i semesteret til opptreden på 

gudstjeneste eller annet arrangement i Sentrumkirken (avtales 
nærmere)

Dette forventer vi av de foresatte:



• De oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig 
øving i hjemmet

• De kjøper inn noter og nødvendig utstyr etter avtale med 
læreren

• De holder frister for innmelding, betaling, utmelding og gir 
melding om fravær på forhånd

• De tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål eller 
ønsker å komme med tilbakemeldinger


