
 
Medlemskap i Steinerskolens strykeorkester 
 
Barnet navn:   _____________________________________ 
Fødselsdato:    _____________________________________ 
Eventuelt mobilnummer:  _____________________________________ 
Skole, klasse:   _____________________________________ 
Instrument (sett kryss):  Fiolin:__ Bratsj:__ Cello:__ Bass:__ 
Spillelærer:    _____________________________________ 
Eget instrument (sett kryss): Ja:_____ Nei:_____ 
Instrument nummer:  _____________________________________ 
Instrument utlevert dato:  _____________________________________ 
 
Ansvarlig forelder/foresatt: _____________________________________ 
Adresse:    _____________________________________ 
Poststed:    _____________________________________ 
Mobiltelefon:   _____________________________________ 
Mobiltelefon, andre foreld.: _____________________________________ 
E-mail (skriv tydelig):  _____________________________________ 
E-mail, andre forelder:  _____________________________________ 
 
Ved underskrift på denne medlemsavtale aksepteres strykeorkesteret reglement: 
 

• Medlemskap i Steinerskolens strykeorkester koster kr 1200,- per semester.  
• Medlemskap inkluderer deltakelse i samspillgrupper samt leie av instrument og normalt vedlikehold som for eksempel 

strenger.  
• Skader på instrument, eller tap av dette, som følge av uaktsomhet må dekkes av medlemmet selv. 
• Den som er medlem, men som spiller på eget instrument innrømmes et fradrag i kontingenten på kr 400,- per semester.  
• Medlemskap i Steinerskolens strykeorkester gir rett og plikt til å delta i samspillgrupper (Ministryk, Lillestryk eller 

Storestryk) etter nærmere avtale med dirigent og spillelærer. Typisk vil en elev være moden for samspill i Ministryk 
allerede første semester, men dette kan variere fra elev til elev og avtales derfor individuelt. 

• Dette betyr at den som blir vurdert som moden for deltakelse i samspillgruppe, men som likevel ikke ønsker å spille med i 
samspillgruppe, kan heller ikke være medlem av strykeorkesteret/disponere strykeorkesterets instrument. 

• Det kan søkes permisjon fra samspillgruppene i inntil 1 semester. Lengre permisjon kan innvilges i spesielle tilfeller etter 
spesifisert søknad og vurdering i henhold til særskilte grunner. 

• Det forutsettes at medlemmer av Steinerskolens strykeorkester også tar private spilletimer. Disse gis typisk ukentlig 
gjennom skoleåret i skolens lokaler og etter nærmere avtale direkte mellom spillelærer og medlem/medlemmets foreldre. 
De som ønsker å ta private spilletimer utenfor skolen og orkesterets tilbud står fritt til å velge dette som alternativ. 

• Medlemskapet er løpende og betales forskuddsvis før hvert semester gjennom året 
• Ved oppsigelse skal spillelærer ha skriftlig melding om dette (e-mail er i orden). Oppsigelsesfrister er som følger: 1. 

desember dersom ikke medlem f.o.m. påfølgende vårsemester og 1. juni dersom ikke medlem f.o.m. påfølgende 
høstsemester. 

• Ved oppsigelse skal instrumentet leveres tilbake til spillelærer ved semesterslutt, dvs. ca 17. desember eller ca 20. juni. 
Dersom instrumentet ikke er levert tilbake innen disse fristene vil kontingent påløpe påfølgende semester til tross for 
mottatt oppsigelse. Det er medlemmets ansvar å sørge for å levere tilbake instrumentet i tide. 

 
 
 

Sted:__________ Dato: ________ Underskrift: __________________________ 
 
Instrumentnummer: 
  

14______   12______ 34______ 44_______ 
 


