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Elevbetaling Øyer kulturskole våren 2020: Konsekvenser av Covid 19  
Innspill til løsning fra tjenesteleder kultur og fellestjenester i samråd med 
kulturskolerektor 
20.05.2020 

 
Øyer kulturskole stengte dørene 12. mars 2020 grunnet Covid-19 viruset, men fortsatte med 
nettbasert undervisning for store deler av tilbudet. Dette har fungert tilfredsstillende og 
lærerne har gjort en veldig bra jobb. Lærerne tok umiddelbart i bruk en undervisningsform 
som de aldri før har praktisert, det ble store utfordringer for mange. Det ble fort klart at 
gruppeundervisning (kor, teater og kultursprell) ikke var gjennomførbart med nettbasert 
undervisning, ingen av disse elevene har fått undervisning og vi foreslår at de ikke betaler for 
denne perioden.  
 
Det neste spørsmålet er hvorvidt kommunen bør ta full betaling for de som har fått 
nettbasert undervisning. Øyer kulturskole skal være et sted for læring, kreativitet og gode 
opplevelser. I målsettingen står det blant annet at kulturskolen skal gi elevene livslang læring 
med opplærings- og opplevelsestilbud innenfor ulike kunstuttrykk. Hele tankegangen 
omkring undervisningen og lærerens rolle baserer seg på det fysiske møtet mellom elev og 
lærer. Det har ikke vært mulig å gjennomføre undervisningen i hht planverket, gjennom 
nettbasert undervisning. Vi mener derfor det er rimelig at elevene får redusert pris i denne 
perioden. Dette blir gjort forskjellig fra kommune til kommune. Etter de opplysningene vi har 
pr 15.5. gir Lillehammer og Gausdal fullt fritak for betaling for denne perioden, mens 
Ringebu tar full betaling. Vi foreslår en mellomting – halv pris i de ukene som elevene har fått 
nettbasert undervisning. 
 
Konkretisering av forslaget - tilbudsnivå: 
Individuell undervisning: Kulturskolen har i dag 54 elever som får individuell undervisning.  
Halv pris i 7 uker gir følgende tap i elevbetaling:     kr 17.388 
 
Rockeverksted(gruppeundervisning): 27 elever har fått nettbasert undervisning i 7 uker. 
Tapt elevbetaling:         kr.   6.426 
 
Aktiviteter som ikke kan starte opp igjen før høsten 2020 etter forskrifter angående Covid -
19: Kultursprell og 1. – 4. trinns kor. Her er det totalt 38 elever som faktureres fram til 
kulturskolen stengte. 
Tapt elevbetaling:         kr. 23.256 
 
Seniorkor: Tilbud til pensjonister i alderen 60 – 80 år, blir ikke startet opp igjen før 
sommerferien. 
Tapt elevbetaling:         kr.   6.804 
 
Øyer og Tretten skolekorps: Korpset kjøper undervisningstimer fra kulturskolen, dette er 
både individuelle timer og dirigeringstjeneste.  
Individuelle timer innvilges halv pris i 7 uker: 
Tapt elevbetaling:         kr.  8.208 
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Dirigeringstjeneste: Det ble ikke avholdt fellesøvelser i denne tiden og prisen foreslås 
redusert tilsvarende antall uker det ikke ble gjennomført øvelser. 
Tapt inntekt:          kr.  7.670 
 
Planlagte, ikke gjennomførte forestillinger våren 2020: Teater, musikal og 5. – 7. trinns kor: 
Ved å flytte forestillinger som var planlagt våre 2020 til høstsemesteret vil det ikke bli tatt 
opp nye elever på teater/musikal/5. – 7. trinns kor høsten 2020. Disse elevene har ikke fått 
undervisning i nedstengningen men vil bli fakturert for full semesteravgift. Som 
kompensasjon vil de få undervisning utover høstsemesteret til planlagte forestillinger er 
gjennomført uten kontingent. Nye elever på disse aktivitetene vil bli tatt inn i januar 2021.  
 
Inntektssvikt høsten 2020 for 74 elever      kr 95.460 
 
 
Sammenstilling: Inntektssvikt/tapt elevbetaling 2020 grunnet Covid 19 
 

Aktivitet Inntektssvikt, tapt elevbetaling, kr 

Individuell undervisning 17.388 

Gruppeundervisning 6.426 

Grupper som ikke starter opp igjen 23.256 

Seniorkor 6.804 

Salg til korps: individuell undervisning 8.208 

Salg til korps: dirigenttjenester 7.670 

Flytte grupper til høsten 95.460 

Totalt 165.212 

 
 
 
 

 

 

 


