Søknadsskjema for friplass ved Drammen kulturskole
Versjon pr. 18.04.18

Retningslinjer:
• Bystyret besluttet i juni 2010 at det skal innføres friplassordning ved Drammen
kulturskole.
•

Friplass innvilges etter søknad med vedlagt skatteoppgjør (ikke
selvangivelse/skattemelding). Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må
dokumenteres.

•

Det kan søkes om friplass for elever i Drammen kulturskole når netto skattbar inntekt
i husholdningen er kr. 462000,- eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller,
registrerte partnere og samboere.

•

Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev.

•

Det må søkes om friplass for ett og ett skoleår (ved innvilget friplass for vårsemester,
må det søkes på nytt til høsten).

•

Det er ønskelig at søknad om friplass følger søknad om elevplass, men kulturskolen
tar imot søknader om friplass fram til 15. september (for skoleåret) og 15. februar
(for vårsemesteret). Dersom avklaring om friplass er en forutsetning for om man kan
takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.

•

Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for
inneværende semester må betales.

•

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post:
drammen.kulturskole@drmk.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union
Scene/Grønland 60, Drammen.

•

Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens
kontor.

Drammen kulturskole
Grønland 60, 3045 Drammen
Tlf. 32 04 56 80
E-post drammen.kulturskole@drmk.no
Internett www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Søknad om friplass
Du kan søke om friplass ved Drammen kulturskole når husholdningens samlede netto skattbare
inntekt er inntil kr. 462.000.
Siste års skatteoppgjør må legges ved søknaden.
Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
Det er ønskelig at søknad om friplass følger søknad om elevplass, men kulturskolen tar imot søknader
om friplass fram til 15. september (for skoleåret) og 15. februar (for vårsemesteret). Det må søkes
på nytt for hvert skoleår.
Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr. elev.
Søknaden gjelder:
Elevens navn: ……………………………………………………………….. Disiplin: ……………………………………………………
Opplysninger om foresatte
Foresatte 1:

Fornavn: ……………………………………………………………….........................................................
Etternavn: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………
Postnummer og poststed: …………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………….......................................................................
E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Foresatte 2*:

Fornavn: ……………………………………………………………….........................................................
Etternavn: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………
Postnummer og poststed: …………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………….......................................................................
E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………..

* Bor barnet med to foresatte, må skatteoppgjør for begge sendes inn.

Eventuelle tilleggsopplysninger: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bekrefter med dette at oppgitte opplysninger er korrekte:
Dato/underskrift av foresatte: ……………………………………………………………………………………………………………
Søknaden sendes: Drammen kulturskole, Grønland 60, 3045 Drammen.

