Brugerregler for Ringsted Musik & Kulturskole –
sæson 2020/2021
Generelt om undervisningen
Undervisningen i sæson 2020/2021 starter uge 34 mandag d. 17. august 2020, og slutter fredag d. 11. juni
2021. (dog starter og slutter dagene på forskellige uger da alle instrumental elever skal have 36
undervisningsgange)
Der gives besked om undervisningsdag, -sted. –tidspunkt i optagemail/brev, som udsendes inden
sommerferien.
Der undervises 36 gange på en sæson - medmindre andet er specifikt angivet for et undervisningstilbud hvoraf den ene uge forgår som fælles projektuge for alle elever. I sæson 2020/2021 er den fælles
projektuge placeret i uge 5.
Tilmelding er bindende for hele skoleåret, dog har begyndere tre måneders prøvetid. Prøvetiden er ikke
kontingentfri.
Undervisningen i sang- og instrumentalfag gives som eneundervisning 25 minutter om ugen eller
holdundervisning (25, 35 eller 50 min. afhængig af holdstørrelse).
Eventuelle angivelser af tidspunkter for sammenspil, kor eller anden holdundervisning er vejledende, og
kan ændres i forhold til planlægning.
Undervisningen i dans, drama og billedkunst/animation foregår som holdundervisning
Der undervises både på kommunens skoler og på Musik & Kulturskolen. Dog er det ikke alle fag, der
tilbydes de respektive steder, ligesom der er fag, der kun kan undervises i på selve Musik & Kulturskolen.
Undervisning i musik tilbydes primært børn og unge op til 25 år, men også til elever over 25 år i omfang, der
er ledige pladser.
Undervisning i billedkunst, Ani-Lab, dans og drama tilbydes børn og unge op til 25 år.
Afbud
Elever der er forhindret i at komme til undervisning, skal melde afbud direkte til læreren og helst senest
dagen i forvejen. Afbud kan også meldes til Musik & Kulturskolens sekretærer i kontorernes telefontid.
Egne afbud erstattes/efterlæses ikke.
Eleven får besked om lærerfravær via sms. Husk derfor at gøre skolen opmærksom på eventuelt nyt
mobilnummer!
Desuden oplyses om aflysninger af undervisning på Musik & Kulturskolens infoskærm ved hoveddøren.
I tilfælde af lærerfravær mere end 3 gange på grund af sygdom vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste
gange ud over 3, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, forestillinger,
workshops, koncerter med mere.
Lærers aflysning af andre årsager end sygdom erstattes senere på aftalt tidspunkt.

Vi henstiller i øvrigt til at elever ikke møder til undervisning hvis de er syge, da det medfører smittefare
for såvel lærere som andre elever.
Betaling
Der betales 3 gange om året for 3 mdr. ad gangen.
Kommunen udsender girokort via e-boks.
Der er mulighed for at betale via betalingsservice (PBS og PTG).
En påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Elever over 25 år
Voksne kan optages i det omfang, at de ikke optager pladser for børn og unge.
Der må regnes med et begrænset antal pladser.
Elever over 25 år betaler et let forhøjet kontingent, se under priser.
Ring til Musik & Kulturskolen og hør om ledige pladser.
Elever med særlige behov
Ringsted Musik & Kulturskole lægger stor vægt på at kunne rumme en meget bred skare af elever. Også
elever med særlige behov er velkomne i Musik- og Kulturskolen.
Vores generelle erfaring er, at det er en stor fordel, hvis forældrene gør opmærksom på elevens særlige
behov på forhånd. På den måde kan læreren bedre forberede sig på de situationer, der vil kunne opstå i
forbindelse med undervisningen, og det vil samtidig også være muligt tidligt at inddrage forældrene, hvis
der er behov for det.
Samtidig skal vi naturligvis gøre opmærksom på, at Musik- og Kulturskolens lærere alle har uddannelse og
erfaring som musikere, musikpædagoger og kunstnere, og ikke er specialuddannede i den pædagogiske
tilgang til børn med særlige behov.
Kontakt altid gerne Musik & Kulturskolen til en snak om, hvilke tilbud, der kan være egnede i forhold til en
elev med særlige behov.
Ferier og fridage
Musik & Kulturskolen følger som udgangspunkt Ringsted kommunes ferieplan.
Se Musik & Kulturskolens ferieplan her

Foto og video
Ringsted Musik & Kulturskole ønsker at kunne benytte billeder og/eller videoklip for at kunne dokumentere
aktiviteter, koncerter og andre begivenheder for elever og forældre mm. via skolens
kommunikationsplatforme – herunder hjemmeside, sociale medier samt i grafisk materiale til PR

Tilladelse til at kunne benytte fotos/video med en elev kræver samtykke fra elevens værge(r). Samtykke
kan gives enten elektronisk i forbindelse med tilmelding, eller via en formular, der fås ved henvendelse til
kontoret.
Offentliggørelse af billeder på digitale platforme tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om
offentliggørelse af billeder/video på internettet.
Billed- og videomaterialet har som formål at skildre skolens aktiviteter som fx undervisning, koncerter,
forestillinger eller ture – sammenhænge hvori eleverne spiller en central rolle.

Der vil ikke blive offentliggjort deciderede portrætfotos af elever. Billeder af individuelle elever, hvor de
indgår i en aktivitet, vil dog kunne forekomme. For at kunne benytte sådanne billeder, vil vi gerne bede om
jeres samtykke hertil.
Der offentliggøres ikke billeder eller videoklip, der på nogen måde kan virke kompromitterende for eleven.
Hvis der er særlige årsager til, at man ikke ønsker, at der optræder billeder af sit barn, bedes I rette
henvendelse til kontoret.
Persondata opbevares to år efter ophør i Ringsted Musik & Kulturskole.

Friplads
Ringsted Musik & Kulturskole har mulighed for at tildele op til 10 hele fripladser for elever op til 25 år.
Fripladserne tildeles efter nedenstående principper (bemærk: Det er husstandens samlede
indkomstgrænse):
Friplads Indkomstsgrænse (skattepligtig indkomst):
1/1 friplads op til 300.000 kr.
2/3 friplads 300.001-400.000 kr.
1/3 friplads 400.001-500.000 kr.
Ingen friplads over 500.000 kr.
Der kan kun søges om friplads for et år ad gangen.
Der tildeles kun én friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på
lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.
Modtager Musik & Kulturskolen flere ansøgninger end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud
fra laveste indkomstgrundlag.
Der ansøges skriftligt til Musik & Kulturskolen og vedlægges kopi af seneste årsopgørelser til oplysning af
summen af husstandens samlede indtægter.
Ansøgningen skal indeholde følgende passus samt underskrift:
”Undertegnede giver hermed Ringsted Musik & Kulturskole tilladelse til at indhente oplysninger omkring
husstandens skattepligtige indkomst i forbindelse med ansøgning om friplads.”
Ansøgningen skal være Musik & Kulturskolen i hænde inden udløbet af tilmeldingsfristen - inden den 1. juni
2020.
Kopiafgift
Elever der går til instrumental- eller sangundervisning opkræves en årlig afgift til dækning af kopiering af
noder mm.. Kopiafgiften opkræves kun en gang pr. elev uanset hvor mange undervisningstilbud der
deltages i. Kopiafgiften i sæson 2020/2021 udgør kr. 48,-

Prøvetid
Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret, dog har begyndere tre måneders prøvetid.
Prøvetiden er ikke kontingentfri.
Restance
Ved for sen betaling opkræves et gebyr på kr. 250,- ligesom der tilskrives rente med 1% pr. påbegyndt
måned.
Restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musik & Kulturskolen, hvilket dog ikke fritager
for betalingen.
Søskenderabat
Musik & Kulturskolen giver søskenderabat efter følgende regler:
Der betales fuld pris for den/de dyreste aktiviteter hos en elev, og halv pris for de øvrige søskendes
aktiviteter.
For at rabatten kan udløses, er det et krav, at alle familiens aktiviteter registreres på samme betaler-cprnummer ved tilmelding eller gentilmelding.
Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske via musiksystemet Speedadmin eller ved skriftlig henvendelse på mail til Musik
& Kulturskolen.
For elever, der er ude over prøvetiden, kan fritagelse for betaling ved udmeldelse kun ske ved flytning fra
kommunen eller ved langvarig sygdom, som bedes dokumenteret med en lægeattest.
Udmeldelse inden sæsonstart (gælder kun nye elever) kan ske frem til 3 uger inden sæsonstart. Herefter
er tilmelding bindende for minimum prøvetiden (3 mdr., som ikke er kontingentfri).
Undervisningsformer
Instrumental- og vokalundervisningen foregår enten som eneundervisning eller på hold en gang om ugen
og med en lærer tilknyttet.
Rytmik for daginstitutioner er børnegrupper og deres pædagoger, en lærer.
Spil-op er på hold med en musikskolelærer og evt. en folkeskolelærer fra den skole, hvor undervisningen
foregår.
Instrumentværksted er på hold med flere musikskolelærere.
Sammenspil, kor og orkestre kan have en eller flere lærere tilknyttede, og undervisningstiden varierer
meget; fra 1-2,5 timer.
Undervisning i dans, drama og billedkunst foregår som holdundervisning en gang om ugen, typisk med 1-2
lektioner pr. gang.
Undervisningstider
Undervisningen foregår efter skoletid fra ca. kl. 12.00 til kl. 22.00 om aftenen.
Daginstitutioner undervises om formiddagen.
Ventelister
Musik & Kulturskolen har et begrænset antal ugentlige undervisningstimer til rådighed, og når interessen
og antallet af tilmeldinger vokser, bliver det desværre vanskeligt at efterkomme alle ønsker.
Ventelisteleverne er af praktiske grunde ikke nummererede, men det er indlysende at de, der har stået
længst på listen, kommer først ind - husk derfor at skrive under bemærkninger, om eleven tidligere har
stået på venteliste.
Dog kan hensynet til ønsker om instrumentvalg og bestemte undervisningssteder samt lærernes
skemalægning have indflydelse på placeringen på ventelisten.

