
PRISLISTE 2017 
 
KRISTIANSUND KULTURSKOLE 

Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Priser 2016 2017 

Brukere    

Elevavgift Per år 2 600 2700 

Elevavgift Eldremusikken  Per år 1 300 Utgår 

Kursavgift for kortere, tidsavgrensede kurs  På forespørsel På forespørsel 

Leie av instrument Per år 500 500 

Materiell tegning/maling  500 500 

En elev kan tildeles flere elevplasser hvis kapasitet/ressurser tillater det.  
Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned.  
Unntak: elever som starter i september og får garantert årstimetall betaler full avgift. 

Søskenmoderasjon for barn 2 osv.  33 % 33% 

Moderasjonen gjelder ikke når en elev har flere elevplasser. Moderasjonen gjelder hvis 1 eller flere søsken er innmeldt gjennom skolekorps. 

Tjenester    

Undervisning til fritidskulturlivet i Kristiansund kommune Per time 540 550 

Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 900 950 

Verksteder i grunnskole/SFO/barnehage    På forespørsel 

Musikkorps    

Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 % 75% 

Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %  20% 

Elevavgift skolekorps  Per år 2 600 2700 

Søskenmoderasjon skolekorps   33 %  33% 

Det gis søskenmoderasjon under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene. 

 
 
ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE 

Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Priser 2016 Priser 2017 

Lokaler    

Naust (vask ikke inkludert) Per dag 600 600 

Aula * Konsert per dag 5 100 5100 

Aula * (ved helgeseminarer etc. betales 1 dagleie) Prøver per dag 2 000 2000 

*) Fritak for frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtaler med kulturskolen 

Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad 

Lokaler - priser for fritidskulturlivet    

Øvingsrom kulturskolen Per dag 200 200 

Fellesrom base ungdomsskolen Per dag (ettermiddag, helg) 400 400 

Fritak for frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtaler med kulturskolen 

Lokaler    

Øvingsrom kulturskolen Per dag  400 400 

Fellesrom base ungdomsskolen Per dag (ettermiddag, helg) 800 800 

Utstyr    

Leie av flygel (stemming ikke inkludert) Per dag 600 600 

Leie av mobilt elpiano Per dag 300 300 

Fullt lydanlegg kun m/tekniker Per dag 2 100 3000 

Lite lydanlegg Per dag 1 050 1100 

Taleanlegg Per dag 635 600 

Trådløse systemer Per stykk/dag 160 180 

Lysanlegg (lysrigg + mikser) Per dag 650 500 

Lyd- og lystekniker Per time 420 450 

Eksterne lydtjenester  På forespørsel 

Ved leie av teknisk utstyr gjelder prisene ved bruk av anlegget i aulaen ved AUKS. Dersom anlegget skal flyttes, beregnes 
transportkostnader i hvert tilfelle. Forbruk av batterier og pærer er ikke inkludert i prisene og kommer i tillegg. Kommunale enheter og 
kulturskolens samarbeidspartnere innenfor skole og kultur kan bestille anlegg og tekniker direkte fra kulturskolen ved bruk utenfor AUKS.  

 
 


