Informasjon om friplass i Meldal kulturskole
Hva er friplass?
Friplass er muligheten for elever fra familier med lav inntekt for å få en plass i kulturskolen. Søknad
om opptak i kulturskolen skjer på vanlig måte og friplass innebærer ingen rettighet til å få plass i
kulturskolen, det er kun en ordning hvor familier med lav inntekt slipper å betale for plassen når de
har fått tildelt plass. Ingen elever kan ha mer enn én friplass i kulturskolen.
Hvem kan søke friplass?
Det kan søkes om friplass når husholdningens samlede netto skattbare inntekt ikke overstiger kr
300 000,- (gyldig for 2016, inntektsgrensen fastsettes på nytt i desember hvert år). Inntekten skal
bekreftes med siste års ligningsattest og skatteklasse. Du kan ikke søke om friplass før du har levert
søknad om plass på https://nomeldal.speedadmin.dk/tilmelding
Hvordan søke friplass?
Søknad om friplass på eget skjema som fås ved henvendelse til kulturskolen eller kommunens
servicetorg.
Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet så kan du be om et møte med kulturskolerektor Helge så
hjelper han deg gjerne
Før du søker om friplass så må du ha levert en søknad om plass i kulturskolen på
https://nomeldal.speedadmin.dk/tilmelding
Dersom friplass er en forutsetning for søknaden så kan du skrive det under «kommentar» når du
velger fag. Da må søknad om friplass med siste års ligningsattest være levert før undervisningen
begynner og eleven mister automatisk plassen dersom søknad om friplass blir avslått.
Søknadsfrist er 15. september for hele skoleåret og 1. februar for vårsemesteret.
Jeg har fått innvilget friplass, hvor lenge har jeg da krav på friplass før jeg må søke på nytt?
Inntekt kan endre seg fra år til år så derfor må det søkes på nytt i forkant av hvert skoleår. Søknad
levert for høsten gjelder hele skoleåret, søknad levert for våren gjelder ut våren.
Jeg ønsker friplass i kulturskolen, må jeg virkelig sende to søknader?
Ja, du må sende to søknader. Først må du søke plass i kulturskolen. Dette gjøres på vanlig måte på
https://nomeldal.speedadmin.dk/tilmelding
Dersom du ønsker friplass så må du søke om dette etter at du har sendt søknad om plass i
kulturskolen

Søknad om friplass i Meldal kulturskole
Opplysninger om eleven:
Elevens navn:………………………………………………….
Elevens fødselsdato:……………………………………….

Opplysninger om den foresatte som søker friplass:
Etternavn:…………………………………………………………………..
Fornavn:……………………………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………………………..
Postnummer og -sted:……………………………………………….
Telefonnummer:…………………………………………………………

Jeg legger ved siste års skatteoppgjørsskjema
Jeg er klar over at jeg må søke om friplass på nytt igjen hver høst

………………………………………………………………………………………….
Underskrift foresatt

