
 

 

TYNSET KULTURSKOLE 

Tilbud til elever på Kvikne 

 
Kan du tenke deg å utforske egen kreativitet og skaperevne? 
 
Hvem kan søke opptak? 
Kulturskolen er en frivillig skole for alle; barn, ungdom og voksne. Det kreves ingen forkunnskaper, og 
det avlegges ingen eksamen.  
 
Hvem blir tatt opp som elever? 
Fjerde og femte klasse i Tynset kommune får primært tilbud om kulturskoleplass. Vi gjør hva vi kan for 
å ta opp flest mulig søkere, de eldste får plass først. Dersom noen av søkerne ikke blir tatt opp som 
elever, vil de bli satt opp på venteliste om elevplass skulle bli ledig i løpet av semesteret. (De som er på 
venteliste, må likevel søke på nytt ved neste elevopptak.) Det vil alltid være kulturskolens økonomiske 
situasjon som er mest avgjørende for om vi kan ta opp elever eller ikke. 
 
Hva koster det å være elev ved kulturskolen? 
Elevavgiften blir fastsatt av kommunen for hvert kalenderår. Det er et prinsipp for kulturskolen at 
elevavgiften skal settes så lavt som mulig. I 2012  er den kr 1180,- pr. semester (halvår) for ordinær 
undervisning. Instrumentleie kr 250,-  
Det gis kr 295,- i søskenmoderasjon og kr 295,- i fleraktivitetsmoderasjon. 
 
Hvor gammel bør du være for å begynne i kulturskolen? 
Vi anbefaler at du er fylt 10 år før du søker de fleste av tilbudene. Fiolinelever kan begynne når de er 8 
år. Dans og billedkunst fra 1. klasse. 
 

Hvor og når foregår undervisningen? 
Undervisningen foregår en gang hver uke i skoleåret - enkeltelever eller i små grupper. Noen tilbud har 
konsentrert undervisning i perioder med flere timer hver gang (billedkunst) 
KVIKNE: det gis opplæring på messinginstrumenter og gitar på Kvikne. For andre instrumenter samt 
billedkunst og dans må elevene følge buss til Tynset etter endt skoledag. Vi prøver å samle så mye 
som mulig av aktiviteten på Tynset til ONSDAGER, slik at det er mulig å samkjøre. 

 
Har du ikke eget instrument? 
Kulturskolen har selv små instrumenter til utleie. For blåseelever kan Kvikne skolemusikk  leie ut de 
fleste blåseinstrumenter for elever av kulturskolen. Du får da leie instrument noen år til du eventuelt 
begynner i korpset. Du kan også kjøpe deg eget instrument, vi hjelper deg å finne et egnet.  
 
Ønsker du å bli elev, er det bare å gå inn på kommunens hjemmesider under kulturskolen, fylle 
ut skjema elektronisk og sende til postmottak@tynset.kommune.no 
Er det noe du vil spørre om, er det bare å ta kontakt med skolens rektor, Mali Hauen,  
E-post: mali.hauen@tynset.kommune.no 
www.tynset.kommune.no 

Vi gir undervisning på:  
fløyte, klarinett, saxofon, kornett/ 
trompet, horn, trombone, baryton, 
tuba,  
fiolin, bratsj, cello,  
gitar, bassgitar, slagverk, 
piano,  
samspills/ rockeverksteds grupper,  
billedkunst, 
dans  
Nytt tilbud: SANG, gruppe eller 
alene 
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Søknadsfrist: For høstsemesteret – 15. juni 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


