Privatundervisning - Steinerskolens strykeorkester
Alle spillelærere som er tilknyttet Steinerskolens strykeorkester har høyre musikkutdanning og har
privatundervisning som en helt vesentlig del av sin arbeidsinntekt.
Elev:
Forelder/foresatt:
Lærer:
Instrument:
Mellom …………………………. (forelder/foresatt) og spillelærer ………………………….. er det inngått
følgende avtale:
Omfanget av privatundervisningen
Spillelærere skal tilby sine privatelever et minimum på 35 spilletimer gjennom året. I utgangspunktet
fordelt på 20 på vårsemesteret og 15 på høstsemesteret. Dette er altså minimum. Er det ønske mellom
spillelærer og elev/foreldre å gjennomføre flere spilletimer gjennom året, er det selvsagt bare fordelaktig.
Spilletimene gjennomføres på Steinerskolen, dersom ikke annet er avtalt.
Timesatser og fakturering
Individuell undervisning: kr. 590,- pr. time (60 min)/kr. 295,- pr. 30 min. (Satser fra 2020.) Elevens lengde
på spilletimene avtales individuelt mellom lærer og elev/foreldre, på henholdsvis 30, 45 eller 60 min.
Dette faktureres foreldrene.
Sykdom/fravær – bruk av vikar
Lærer skal ha beskjed dersom eleven er syk eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt time. Timen
blir uansett fakturert. Dersom lærer ikke kan møte til time, er lærer ansvarlig for å skaffe vikar, som er
godkjent av øvrige lærere. Evt. kan videoundervisning avtales som et alternativ der det er
hensiktsmessig. Vikarbruk skal holdes til et absolutt minimum, og i den grad det er mulig skal samme
vikar benyttes hver gang.
Foreldredialog/oppfølgingssamtale
Det forutsettes god dialog mellom lærer og foreldre/foresatte for å sikre forståelse for at øvingen må
følges opp hjemme. Lærer skal notere lekser tydelig slik at foreldre lett kan ha oversikt over hva som skal
øves på fra time til time. Det skal gjennomføres minst en oppfølgingssamtale per semester mellom
foresatt og lærer. Dette kan gjøres i forbindelse med en undervisningstime.
Oppsigelse
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. Slutter en elev midt i semesteret kan altså lærer fortsette å fakturere for
eleven frem til semesterslutt. Det ville ellers være spillelæreren som måtte bære det økonomiske tapet
ved at semesteret ikke fullføres som avtalt, noe som ville vært urimelig.
Sted/dato:
Spillelærer:

Forelder/foresatt:

