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Bekreftelse på elevplass ved Teaterskolen for barn og unge 2019-2020 
 
Plass på Teaterskolen for barn og unge:  
Vestlandske Teatersenter tilbyr deg plass på Teaterskolen i henhold til tilbudsbrev som du har mottatt sammen med 
denne bekreftelsen. Det forutsettes at ett signert eksemplar av denne bekreftelsen returneres til Vestlandske 
Teatersenter innen 21. juni samme år som elevplassen er tilbudt.  
 
Bindingstid og skolepenger 
Når en elev har fått og tatt imot en elevplass, må elev og foresatte binde seg for ett skoleår fra september til mai. 
Eleven må søke om plass hvert år. Elever som går på Teaterskolen blir prioritert i inntaket. 
 
Elevplass ved Teaterskolen koster i skolepengeavgift pr. skoleår: 

• Alder ca. 6-9 år | 1,5 timer i uken: kr 3.375 
• Alder ca. 9-14 år | 2 timer i uken: kr 3.900 
• Alder ca. 13-15 | 2,5 timer i uken: kr 4.200 
• Alder ca. 15-20 år | 3 timer i uken: kr 4.500 
• Teater Extra – talentgruppen (f.o.m. høsten 2019) | 3 timer i uken: kr 5.000 

(kr 2.500 for elever i to grupper)  NB: det arrangeres egen audition for Teater Extra. 
 

Søskenrabatt: 20% for 2 søsken, 30% for 3 søsken (gjelder ikke Teater Extra). 
Faktura sendes ut i september, med forfall en måned senere. Det er ikke anledning til å dele opp betalingen. 

• Avmelding etter andre undervisningsdag koster kr 400 
• Ved avmelding etter tredje undervisningsdag eller senere betales full skolepengeavgift for hele skoleåret. 

Innbetaling må merkes med elevens navn og fakturanummer.  
Purregebyr og rentetillegg etter vanlige takster. 

 
Øvrige vilkår 
Vilkårene i punkt 2 over og øvrige vilkår for elevplassen fremgår på vår nettside:  
http://teatersenter.no/elevplass-ved-teaterskolen/.   
Disse vilkårene har søkeren lest igjennom før levering av søknadsskjema.  
 
Bekreftelse på elevplass 
Jeg bekrefter at jeg vil ta imot tilbudet om plass på Teaterskolen og at jeg godkjenner vilkårene for plassen.  
(For elever under 18 år må en forelder/foresatt signere på vegne av eleven).  
 
 
 
Elevens navn:  _________________________________________________ 
          Blokkbokstaver 
 
 
Sted og dato:      Signatur foresatt: 
 
 
________________________________   _______________________________________ 
        
 
 
Signert akseptskjema returneres innen fristen til e-post prosjekt@teatersenter.no  
ved prosjektkoordinator Jorunn Lullau 
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