VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN I LEVANGER

§1

STYRING

1.1

Kulturskolen eies og drives av Levanger kommune, og ligger administrativt under
enhet kultur.

1.2.

Skolen har eget samarbeidsutvalg som blir valgt for 4 år av gangen.

Samarbeidsutvalgets sammensetning:
Tre kommunale representanter: Rektor for kulturskolen, en skolefaglig representant, samt
en representant utnevnt av Driftskomiteen
To representant for de ansatte
To elevrepresentanter
En foreldrerepresentant
En representant for de frivillige kulturorganisasjonene som samarbeider med kulturskolen

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt
etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalget.
Personlige vararepresentanter velges for alle representanter.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Kulturskolens rektor er samarbeidsutvalgets sekretær.
§2

MÅL

Hovedmål
Kulturskolen i Levanger skal gi barn og unge i Levanger de beste muligheter til å utvikle sine
kunstneriske evner og iboende skaperkraft og bidra til at elevene utvikler en vedvarende interesse
for kunst og kultur.
Delmål
Kulturskolen i Levanger
skal gi elevene opplæring i tråd med intensjonene i Læreplanverket/Kunnskapsløftet.
skal være et kulturelt ressurssenter for kommunens innbyggere.
skal ha et godt utviklet samarbeid med barnehager, grunnskole, videregående skole, HiNT
og kommunens frivillige kulturliv.

§3

STYRE, RÅD OG UTVALG

3.1

SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta
kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for politisk behandling.

3.2.

PERSONALRÅD (LÆRERRÅD)

Personalrådet består av de ansatte (undervisningspersonalet) ved skolen.
Leder representerer de ansatte som en av to representanter for de ansatte i samarbeidsutvalget for
Kulturskolen. Leder samarbeider tett med skolens ledelse og kan føre drøftinger i personalsaker.
Vedrørende forhandlingsrett vises til bestemmelsene i hovedavtalen. Personalrådet drøfter og har
rett til å uttale seg om virksomhet, utviklingsplaner og budsjettprioriteringer.
3.3

FORELDREUTVALG

Foreldreutvalget består av 4 representanter med personlige vararepresentanter fortrinnsvis fra
hoveddisiplinene i kulturskolen (musikk, dans, drama og visuell kunst).
Utvalget velger en representant til samarbeidsutvalget for Kulturskolen.
Utvalget skal fremme fellesinteressene til elevene og bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i
arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

§4

MEDLEMSKAP

Skolen / kommunen er medlem av Norsk Kulturskoleråd.

Vedtektene ble revidert i august 2012 i forbindelse med revidering av kulturskoleplanen.

