
 
NAMDALSEID KULTURSKOLE 
 

 

 

 

 

 

 

Henvendelsen gjelder:   

     

Påmelding NYE elever    

 

Beholder tidligere tildelt plass   

 

Beholder IKKE tidligere tildelt plass   

 
Bytte av disiplin/instrument    
 

Fylles ut og sendes/leveres innen 15. mai til 
Namdalseid kulturskole, Statland skole, Namdalseid skole eller Servicekontoret. 

 

Husk å levere inn skjema du som allerede går i kulturskolen også! 
 

Fyll ut ett skjema for hvert barn henvendelsen gjelder for: 
 

OPPLYSNINGER OM BARNET / FORELDRE / FORESATTE 

Navn:  Født: 

Adr.:  

Foreldre/ 
foresatte: 

 

Telefon:  

 

PÅMELDING 2015/2016 
NYE ELEVER I KULTURSKOLEN  

 
Jeg søker om opptak ved Namdalseid kulturskole på følgende tilbud: 

 

Alternativ 1: 

Alternativ 2: 

NB!  Vi ber om at du setter opp 2 alternative ønsker 

 

BEHOLDER / BEHOLDER IKKE / BYTTE AV DISIPL./INSTR. 2015/2016  
FOR ELEVER SOM ALLEREDE GÅR I KULTURSKOLEN 

 

Jeg beholder tidligere tildelt plass i kult.skolen skoleåret 2015/16 også: 
 

 
 

Jeg beholder IKKE tidligere tildelt plass i kult.skolen fom skoleåret 2015/16: 
 

 
 

Ønsker bytte av disiplin/instrument fra og med skoleåret 2015/16; 
 

fra:  (disiplin/instr. skoleåret 2014/2015):  _______________________________ 
 

til:  (disiplin/instr.):  ________________________  eller  _________________ 
 

 
 
 
 

 
 

 

Merknader (her kan du skrive andre ting du evt. måtte ha på hjertet i forhold til kulturskolen): 
 
 
 

 
 
                 
Dato      Foresattes underskrift    Elevens underskrift 

Mottatt dato: 

http://mnrintranett/c2005


Namdalseid kulturskole 
Opptak av elever skoleåret 2015/2016 

 
 

Namdalseid kulturskole vil skoleåret 2015/2016 gi følgende opplæringstilbud: 
 

 Kreativt verksted – med fokus på tegning og maling. Bli kjent med forskjellige 
kunstuttrykk. Bildene vil bli vist på utstillinger.  
NB! Gjennomføres kun ved Namdalseid skole, men er åpne for elever fra hele 
kommunen. 
 

 Kulturkarusell for elever i 1. - 4. klasse. Her får elevene prøve seg på ulike 
kulturuttrykk. Kulturskoleåret blir oppdelt i perioder med dans, musikk, kunst, sang 
og drama. 

 NB! Gjennomføres kun ved Namdalseid skole, men er åpne for elever fra hele 
kommunen. 
 

 Dans – allsidig danseundervisning med flere typer dans i løpet av året. 
NB! Gjennomføres kun ved Namdalseid skole, men er åpne for elever fra hele 
kommunen. 

 

 Musikk: Piano, keyboard, kirkeorgel, gitar, bass, trekkspill, fiolin (se egen 
informasjon), slagverk, fløyte, klarinett, saksofon, trombone, baryton, horn og 
kornett/trompet. 

 

 Sang 
 

 Vi vil fortsette med tilbudet om samspill/rockeverksted i tillegg til den ordinære 
undervisninga for elever som har gått i kulturskolen en tid, og som vil ha utbytte av 
et slikt opplegg. 
 

 Elever som spiller korpsinstrument kan bli medlem av Juniorkorpset til 
Namdalseid musikklag for samspill der. 

 

Vi tar forbehold om at noen av tilbudene kun blir gjennomført hvis det er nok påmeldte 
deltakere, og at vi får kvalifiserte lærere. Det gis opplæring i musikk og sang ved begge 
skolene. De andre tilbudene gjennomføres kun ved Namdalseid skole, men er åpne for 
elever fra hele kommunen. 
Undervisningen i kulturkarusellen og kreativt verksted vil komprimeres, slik at det gis 
lengre undervisningstid pr. ettermiddag over en kortere periode enn hele skoleåret. 
 

Elevkontingenten på kr. 2.225,- for hele skoleåret, betales med to halvårlige beløp.  
Vi tar forbehold om at satsen kan bli justert fra 01.01.16. 
Søskenmoderasjon på 25% for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre. 
 

Søknadsskjema leveres til Namdalseid kulturskole, Statland skole, Namdalseid skole eller til 
Servicekontoret. 
Søknadsfrist: 15. mai 2015. 
 

Har du spørsmål, ta kontakt med Kulturskolerektor Gudmund Thorsen på telefon  
917 81 271. 
 
 

 


