MOLDE KULTURSKOLE
Konsekvenser av smitteverntiltak grunnet koronautbrudd
AVKLARINGER ANGÅENDE GJENNOMFØRING OG BETALING FOR
KULTURSKOLETILBUD OG TJENESTER VÅR 2020
Utbrudd av koronavirus i Norge, utviklet til epidemi med dertil strenge smitteverntiltak, har fra
12. Mars hatt konsekvenser for gjennomføring av tilbud fra Molde kulturskole. Det meste av
kulturskolens undervisningstilbud går nå over nett, mens noe så langt ikke har vært mulig å
gjennomføre. Pr dato er ikke tidsperspektivet for smitteverntiltakene kjent. Her er
informasjon om hvordan de ulike tjenestetilbudene blir håndtert, med økonomiske
avklaringer:
•

Kulturskolens kjernetilbud og fordypningstilbud, inklusive elevplasser i
Gjemnes kommune (Elevplasser innen dans, kunst, musikk, teater): All denne
undervisningen gjennomføres nettbasert, på ulike plattformer og med ulik metodikk
avhengig av undervisninginnhold og mål. Nettbasert kulturskoleundervisning anses
som fullverdig undervisning i den unntaksperioden smitteverntiltakene gjelder for
Molde kulturskole. Refusjon av elevbetaling gjelder for øvrig som normalt; dersom
kulturskolen avlyser mer enn to undervisningstimer i løpet av et skoleår refunderes
beløp tilsvarende de timer som er avlyst. Faktura betales i sin helhet innen
forfallsdato og eventuell avregning/refusjon utbetales i juni.

•

Kulturskolens større musikkensembler (Ungdomsstorband, skoleorkester osv ).
Det har så langt i unntaksperioden ikke vært mulig å gjennomføre fullverdig
undervisning/ensembleledelse nettbasert. Det betyr at alle øvinger og timer som ikke
er gjennomført refunderes time for time. Utsendt faktura betales i sin helhet innen
forfallsdato og avregning/refusjon utbetales i juni.

•

Kulturskolens undervisning til Molde videregående skole sin musikklinje og
landslinje jazz: All denne undervisningen gjennomføres nettbasert, på ulike
plattformer og med ulik metodikk avhengig av undervisningsinnhold og mål.
Nettbasert undervisning anses som fullverdig undervisning i den unntaksperioden
smitteverntiltakene gjelder for Molde kulturskole. Undervisningstilbudet er
pedagogisk og økonomisk regulert i samarbeidsavtalen mellom Molde kommune og
Møre og Romsdal fylkeskommune.

•

Dirigenttjenester til kor og korps. Det har så langt i unntaksperioden ikke vært
mulig å gjennomføre fullverdig undervisning/direksjon nettbasert. Det betyr at alle
øvinger og timer som ikke er gjennomført refunderes time for time. Utsendt faktura
betales i sin helhet innen forfallsdato og avregning/refusjon utbetales i juni.

•

Stillingsdeler til grunnskoler. Rektor/ledelsen ved den enkelte grunnskole avklarer
når og hvordan musikkundervisningen for sine elever skal gjennomføres.
Kulturskolelæreren tilpasser dette inn som del av sine samlede
undervisningsoppgaver. All internfakturering mellom enheter går som normalt,
uavhengig av hvordan undervisningsoppgaven er løst.

•

Salg av tjenester til institusjoner/organisasjoner som er en del av Molde
kommunes virksomhet (musikkterapi, omsorgssentre, barnehager,
prosjektsamarbeid osv). Gjennomføring av aktivitet og oppgaver avklares med den
enkelte samarbeidspart. All internfakturering mellom enheter går som normalt,
uavhengig av hvordan undervisningsoppgaven er løst.

•

Salg av tjenester til eksterne virksomheter, inklusive til virksomheter i Gjemnes
kommune. Det har så langt i unntaksperioden ikke vært mulig å gjennomføre alle
oppgavene nettbasert. Det betyr at alle timer som ikke er gjennomført refunderes
time for time. Utsendt faktura betales i sin helhet innen forfallsdato og
avregning/refusjon utbetales i juni.

Likt for alle våre brukere/betalere er at tilsendte fakturaer betales innen forfall. Eventuelle
refusjoner avregnes og utbetales i juni.
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