
Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Øyer - Tretten 

skolekorps 

1. Mål og forutsetninger 

Avtalen har som overordnet mål å gi medlemmer i skolekorpset et best mulig helhetlig 

opplæringstilbud med utgangspunkt i kulturskolen sine fagplaner. Elevene skal få kvalifisert 

opplæring på sine instrumenter i henhold til fagplanene. Korpsmedlemmer som får 

undervisning i kulturskolen skal være med på konserter og opptredener gjennom året i regi 

av kulturskolen.  

 

2. Avtalen omfatter 

Øyer og Tretten skolekorps kjøper tjenester fra Øyer kommune v/Øyer kulturskole. 

Tjenestene omfatter dirigering av hovedkorpset, aspirantkorpset og spilletimer med 

instrumentalopplæring (individuell undervisning og gruppeundervisning) på aktuelle 

korpsinstrumenter. Undervisningen følger skoleruta.  

 

Omfang:  

✓ Hovedkorpset: Ukentlig korpsøvelse på 2 timer. Utover dette normalt en 

seminardag/helg pr halvår, inntil 3 – 4 opptredener pr halvår og en korpstur (2 – 5 dager) 

en gang pr år 

✓ Instrumentalopplæring: Undervisning til korpsmedlemmene (individuelt og gruppe) 

avhengig av antall aktuelle korpsmedlemmer og tilgjengelige stillingsressurser  

✓ Aspirantkorpset: Ukentlig samspillsøvelse, aktuelle opptredener og seminar, omfang 

avtales for hvert år.   

 

3. Innmelding/utmelding og fakturering 

Korpsmedlemmer som skal ha instrumentalopplæring i kulturskolen, skal meldes inn som 

ordinære kulturskoleelever med søknadsfrist 10. juni. Det kan tas inn elever fra skolekorpset 

hele året dersom det er ledig kapasitet. Utmelding skjer i samsvar med kulturskolens 

reglement. Skolekorpset får egen bruker i kulturskolens administrasjonsprogram der de får 

oversikt over påmeldte og elevenes frammøte.  

 

Kommunen fakturerer skolekorpset i henhold til kommunestyrets vedtatte gebyrregulativ to 

ganger i året (oktober og februar): 

✓ Sats pr undervisningstime (en skoletime pr uke i skoleåret). Samme sats gjelder for 

aspirantkorpset. For aspirantkorpset er inkl. konserter, seminarer og forberedelsestid. 

✓ Sats for ukentlig dirigering av hovedkorps inkl. konserter, turer, seminarer og 

forberedelsestid.   

 

Eventuelle situasjonsbetingede økonomiske ordninger avtales særskilt.   



Partene skal varsle hverandre så snart som mulig dersom det blir endringer når det gjelder 

økonomi eller bemanning.  

 

4. Arbeidsgiveransvar 

Øyer kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte, dette inkluderer ansvar for at de 

ansatte innfrir kompetansekravene.  

 

Er læreren syk eller av andre årsaker forhindret fra å undervise, forsøker rektor etter beste 

evne å skaffe vikar (redusert pris om lærer er borte mer enn fire ganger pr semester). De 

foresatte varsles dersom undervisning dekkes av vikar.  

 

Skolekorpset får oversikt og kontaktinformasjon til de som skal utføre tjenestene i forkant av 

hvert skoleår. 

  

5. Rektor, dirigent og instruktører: Ansvar og arbeidsoppgaver 

✓ Rektor sammen med instrumentallærerne, har ansvar for organiseringen av 

undervisningen. Det kan være grupper, ensembler eller enetimer eller en kombinasjon 

av ulike typer undervisning.  

✓ Dirigent er musikalsk leder og har ansvar for planlegging i samarbeid med styret i 

skolekorpset, dirigering og gjennomføring av all musikalsk aktivitet i tråd med 

skolekorpsets vedtatte målsettinger. 

✓ Instrumentallærerne skal gi individuelt tilpasset undervisning til korpsmedlemmene i 

henhold til Øyer kulturskoles fagplaner.  

 

Fravær registreres av instrumentallærerne i kulturskolens administrasjonsprogram. 

Skolekorpsets styre varsles dersom et medlem ikke har vært på kulturskolens undervisning 

to ganger etter hverandre uten å ha meldt gyldig fravær. Skolekorpset fører selv fravær på 

fellesøvelser (aspirant- og hovedkorps).  

 

Kulturskolen skal sammen med skolekorpset, bidra til rekruttering av korpsmedlemmer 

gjennom målrettet informasjon til kommunens barneskoler.  

 

6. Kommunikasjon og møter 

✓ Rektor og dirigent(er) har møte med styret i skolekorpset i slutten av hvert skoleår for å 

evaluere året som har gått og legge plan for neste skoleår. Det vil bli orientert om 

bemanningen for neste skoleår. I forkant av tilsetting av ny dirigent har styret i 

skolekorpset rett til å uttale seg, rektor fatter endelig beslutning.   

✓ Kulturskolens lærere og dirigent kommuniserer direkte med medlemmer/foresatte ved 

oppsett av spilletid, «musikalsk» informasjon, planlagt fravær og eventuelle endringer av 

spilletid.  

✓ Dirigent møter på skolekorpsets styremøter etter behov.  



 

7. Varighet 

Denne avtalen gjelder fra 01.08.2021 og inntil en av partene sier den opp med minimum 

seks måneders varsel. Oppsigelsen regnes fra den første i påfølgende kalendermåned.  

 

Avtalen evalueres og/eller reforhandles dersom en av partene ser behov for det.  

 

 

Sted / dato: _____________________________ 

 

__________________________________   ____________________________ 

Øyer kommune v/Øyer kulturskole    Øyer - Tretten skolekorps 

 


