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Lier kulturskole er en egen virksomhet i Lier kommune. Kulturskolen har et eget styre 
bestående av to politikere, to foreldrerepresentanter, en lærer og rektor. 

Hensikten med serviceerklæringen er å gi informasjon om, og å ha dialog rundt hvilke 
forventninger du kan ha til kvaliteten på tilbudet. Dersom du opplever at forventningene dine 
ikke blir ivaretatt, kan du ta kontakt med kulturskolens rektor eller styret. 
 
 
FORMÅLET MED TJENESTEN:  
Lier kulturskole er et tilbud for innbyggere i Lier kommune. Kulturskolen skal gi barn og 
unge positive opplevelser, og en planmessig undervisning av høy kvalitet innenfor ulike 
kunstfag. Dette gir den enkelte elev mulighet til å utvikle sine kreative og musikalske evner i 
forhold til egne forutsetninger. I tillegg legges grunnlaget for et aktivt kulturmiljø i hjem, 
skole og samfunnet for øvrig. Lier kulturskole er hjemlet i Grunnskoleloven. Opplæringslova 
§ 13-6 pålegger kommunene å ha ”eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, 

organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet elles”. 
 
 
HVEM KAN FÅ TJENESTEN:  
Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 0 til 19 år. I tillegg ønsker kulturskolen å være en 
ressurs for den øvrige befolkningen, barnehagene, grunnskolen, samt lag og foreninger innen 
kulturområdet. 
 
 
HVA OMFATTER TJENESTEN:   
Innenfor sine økonomiske rammer gir kulturskolen undervisning i 38 uker/år. Undervisningen 
i kulturskolen følger skoleåret, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Det kan f.eks. 
være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, i forbindelse 
med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt 
avspaseres mot slutten av hvert semester etter avtale med læreren.   

Alle tilbud gis med forbehold om lærerdekning.  

Undervisningstilbud – se www.lier.kommune.no/kulturskole.                                      

Undervisningen organiseres enkeltvis eller i grupper etter følgende modell:  
1 elev minimum 20 minutter 
2 elever minimum 30 minutter 
3 elever eller flere minimum 40 minutter 
Musikkterapi 30 minutter. 
 
Følgende aktiviteter får gruppeundervisning i 45 minutter eller mer per uke;  
kor, teater, musikkgrupper, orkester, gitarkurs, band og kunstfagene tegning/maling samt 
keramikk. 



Orkester er obligatorisk for strykere. 
I tillegg tilbyr kulturskolen prosjekter og verksteder/kurs.  
 
 
ANDRE TJENESTETILBUD I VIRKSOMHETEN:     
Salg av instrumentalopplæring og administrasjon av dirigentlønn til skolekorpsene. Årlig frist 
for å melde inn behov for kjøp av korpstimer og avlønning av dirigenter er 1. mai. Ved opptak 
av elever på korpsrelaterte instrumenter vil de som går i skolekorps bli prioritert fremfor 
andre søkere. 
 
Skolekorpsenes avtaler for kjøp av tjenester fra kulturskolen reguleres av dokumentene 
Reglement for kjøp og salg av tjenester, Avtale om kjøp og salg av tjenester og kulturskolens 
Serviceerklæring. Samlet går dokumentene under betegnelsen Korpsavtalen. 
 
Kulturskolen selger undervisning til barnehager, skoler og har ansvaret for administreringen 
av Trillebagen (Den kulturelle Spaserstokken DKSS). 
 
 
HVA DU KAN FORVENTE DEG:  
Undervisningens innhold er utarbeidet av høyt utdannede og godt kvalifiserte fagpersoner i 
Lier kulturskole. Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en rammeplan som er retningsgivende 
for undervisningens innhold, og hvert fag har sin egen fagplan. 

Kommunikasjon mellom lærere/skolen og elever/foreldre er viktig for å avklare forventninger 
og ønsker i forhold til hverandre. Ved uenighet mellom hjem og skole i forhold til faglig 
innhold og progresjon, har skolen det avgjørende ordet.  

Det gis tilbud om konferansetimer minst en gang i løpet av skoleåret.  

Når lærere blir syke, vil kulturskolen engasjere vikar så langt det er mulig. Av og til kan det 
være umulig å få vikar på kort varsel, og kulturskolen vil måtte avlyse undervisningen. 
Foresatte varsles omgående pr. telefon eller sms. Dersom kulturskolen har avlyst mer enn 4 
undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et evt. 
krav i så måte, må være sendt kulturskolen skriftlig innen 1.juli det aktuelle skoleår.  
 
Kulturskolens undervisning foregår desentralisert på skoler i Lier kommune, samt i 
kulturskolens egne lokaler. Undervisning kjøpt av skolekorpsene skal hovedsakelig foregå på 
korpsenes hjemmeskoler.  

Kulturskolens økonomiske midler utnyttes maksimalt. Kulturskolen har som mål å kunne ta 
inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men må ha ventelister så lenge det ikke er stor 
nok kapasitet. Ledige plasser tildeles etter ansiennitet på ventelisten. 
 
 
HVA VI FORVENTER AV DEG:  

• Oppmøte til undervisningen er viktig 
• Fravær skal varsles til læreren eller kontoret 
• Eleven skal møte i god tid, og være forberedt til timene 
• Vi forventer at eleven er høflig, positiv og viser respekt for medelever og skolens 

ansatte.  



• Elev/foresatt tar direkte kontakt med skolen ved spørsmål og uklarheter, eller om 
tilbudet dere mottar ikke er som forespeilet. 

• Eiendeler som tilhører kulturskolen behandles med varsomhet. 
 

Tilbudet kulturskolen gir er svært ettertraktet, og vi har mange elever på venteliste. Ved 
gjentatte uteblivelser, eller høyt fravær, tar kulturskolen kontakt med foresatte.  Det forventes 
at eleven følger opp undervisningen med øving hjemme. Hvis eleven har høyt fravær i tillegg 
til liten egeninnsats kan man stå i fare for å miste plassen sin til fordel for elever på venteliste.                                  

Elever som mottar instrumentalundervisning må kunne disponere instrument for egenøving. 
Kulturskolen kan formidle utleie av nybegynnerfioliner.  
 
Elev/foresatte sørger selv for å skaffe undervisningsmateriell når dette er avtalt med lærer. 
Vi forventer at elevene deltar både aktivt og som publikum på arrangementer utenom ordinær 
undervisningstid, som konserter, forestillinger og utstillinger. Dette er en viktig del av 
undervisningen, og medvirkning på slike arrangementer bidrar positivt til større engasjement, 
forståelse, mestringsglede og utvikling. For korpselever er dette å anse som et tilbud i tillegg 
til korpsenes egne arrangementer. 

Vi ønsker at elevene setter av tid før og etter fast undervisningstid slik at det er mulig å 
omorganisere undervisningen ved behov. Et fleksibelt undervisningsopplegg gir enda større 
muligheter for tilpasset opplæring. 
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER  
For søknad om elevplass benyttes det elektroniske skjemaet Søknad om plass i kulturskolen 
som ligger på www.lier.kommune.no/kulturskole.  Søknader mottas kontinuerlig. 
Ved opptak forblir man elev til skriftlig utmelding til foreligger. Frist for utmelding er 
1.desember for vårsemesteret og 1.mai for høstsemesteret. Blir ikke fristen overholdt, må 
elevavgiften betales for påfølgende semester. Utmelding sendes skriftlig til kontoret, eller til 
lier.kulturskole@lier.kommune.no. 
 
Kulturskolen tar ikke imot søknader for elever som er for unge for den disiplinen det søkes 
plass på. 
 
Faktura sendes ut en gang hvert semester. De gjeldende priser står på kulturskolens 
internettside. Det gis søskenmoderasjon. 

 

Kontaktinfo: 
 
Postadresse:   Postboks 205, 3401 Lier  
Besøksadresse:  Heggveien 6, 3400 Lier 
Internettadresse: www.lier.kommune.no/kulturskole                                                                                        
E-postadresse:  lier.kulturskole@lier.kommune.no 
 
Telefoner:                                                                                                                                              
32 22 01 91 sekretær  
32 22 01 90 rektor  
32 22 01 92 lærernes arbeidsrom 


