Når kulturskoleelever stiller på oppdrag
Vi takker for henvendelsen og håper dere blir fornøyd med den innsatsen våre elever gjør. Under er
en liten liste som klargjør forventinger og forutsetninger for at opplevelsen skal bli god både for dere
og elevene.
De fleste oppdrag stiller elevene på uten lærer til stede. Det stilles derfor noen krav til dere når det
gjelder å ta vare på elevene.

For at elever som skal opptre (musikk og dans):






Vi ber om at elevene blir tatt godt imot ved ankomst og blir ønsket velkommen. Trenger de å
pakke opp instrumenter eller skifte klær først så ber vi om at de får plass til dette.
Oppdraget betraktes som en del av undervisningen og bør således ikke honoreres med
penger. Men vi setter stor pris på at elevene får en liten oppmerksomhet. De har forberedt
seg og bruker sin fritid på dere. Oppmerksomhet kan vurderes ut fra elvenes alder og omfang
på arrangementet. Det kan f.eks. gis blomster, noe godt å bite i eller et gavekort. Enkelte
oppdragsgivere har egne gaveartikler som de gir elevene.
Vi ber om at elever som skal opptre får opptre til avtalt tidspunkt og slipper lengre tids
venting.
Dersom det er ønskelig så kan det gis en gave til kulturskolen i etterkant. Gaver til
kulturskolen kan gis til Meldal kommune 4260.05.60322. Merk innbetalingen «gave Meldal
kulturskole». Gaver gitt til kulturskolen sette på fond og deles ut til elever via «Meldal
kulturskoles stipendfond» til bruk i faglig fordypning eller investering i utstyr.

For elever som stiller som lyd/lysteknikere:







Det er kulturskolen som bestemmer om et oppdrag er egnet å integreres i undervisningen og
vi forbeholder oss retten til å takke nei til forespørsler dersom vi ikke ønsker å bruke dem til
undervisningsformål.
Det lages en egen avtale på utleie av utstyr i forkant. For leie av lyd/lysutstyr viser vi til egen
prisliste. Utstyr må hentes på kulturskolen og bringes tilbake tid med mindre annet blir avtalt
i forkant.
Vi ber om at elevene blir tatt godt imot ved ankomst og blir ønsket velkommen. Elevene har
som regel opprigg i forkant og nedrigg i etterkant, det er viktig at de blir tatt godt vare på
Oppdraget betraktes som en del av undervisningen og bør således ikke honoreres med
penger. Men vi setter stor pris på at elevene får en liten oppmerksomhet. De har forberedt
seg og bruker sin fritid på dere. Oppmerksomhet bør vurderes ut fra elevens tidsbruk omfang
på arrangementet. Det kan f.eks. gis blomster, noe godt å bite i eller gavekort. Enkelte
oppdragsgivere har egne gave/reklameartikler som de gir elevene.





Oppdrag som lyd/lystekniker tar som regel tid. Vi ber om at elevene tilbys mat og drikke
dersom oppdraget varer mer enn en time.
Oppdrag inkl nedrigg skal være ferdig senest kl 21.00 med mindre annen er avtalt med
kulturskolens på forhånd.
Dersom det er ønskelig så kan det gis en gave til kulturskolen i etterkant. Gaver til
kulturskolen kan gis til Meldal kommune 4260.05.60322. Merk innbetalingen «gave Meldal
kulturskole». Gaver gitt til kulturskolen sette på fond og deles ut til elever via «Meldal
kulturskoles stipendfond» til bruk i faglig fordypning eller investering i utstyr.

