
VILKÅR FOR TEATERSKOLEN VED STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER (NFT): 

Teaterskolen har to semestre hvert år, ett om våren og ett om høsten.  Hvert semester består av 12 

undervisningsøkter. Teaterskolen følger skoleruten for Bergen Kommune hva angår ferier og helligdager 

(gjelder altså ikke oppstartsuke eller avslutningsuke, men vi har ferie når skolene har ferie). Vi har 

vanligvis undervisning selv om skolene har planleggingsdag. Det er normalt sett undervisning én dag i 

uken, men i perioder med oppkjøring til prosjekter og avslutninger kan det bli ekstraundervisning for 

elevene. 

Dette semesteret vil oppstart for samtlige grupper bli i uke 4, 2022. En til to uker før dette vil alle 

påmeldte motta epost med oppstartsinformasjon. Alt av planer og manus vil bli sent på epost, men vi 

anbefaler foresatte å benytte gruppenes egne facebookgrupper der vi supplerer med øvingsmateriell og 

raskt kan svare på spørsmål eller henvendelser. Klikk deg inn på https://www.facebook.com/teaterskolen 

og videre til "Grupper" for å finne din gruppe, så vet du at du får all relevant info der. Det hender at epost 

vi sender ut ikke kommer frem til alle på mottakerlisten. 

Teater er en kollektiv kunstart der hele gruppen er avhengig av hverandre for å komme i mål. Oppmøte 

ved Teaterskolen er derfor obligatorisk. Unnlater eleven å møte til 3 undervisningstimer kan 

vedkommende miste sin plass i ensemblets semesteroppgave, uten at semesteravgift refunderes. 

Dersom dette skjer grunnet at eleven har fått en rolle i en hovedproduksjon ved teateret er det 

selvfølgelig helt ok, da må hovedproduksjonen prioriteres. 

Ved sykdom ønsker Teaterskolens pedagoger beskjed om dette så lenge i forveien som mulig på 

tekstmelding til den aktuelle instruktøren (Kristoffer: 98665766, Simen: 45415356). Ved lengre reiser 

eller deltakelse i prosjekter som kommer i konflikt med Teaterskolen må skriftlig melding om 

avspasering sendes til teaterskolen@fyllingsdalenteater.no. 

Når man har betalt tildeles man elevplass automatisk og opptar da en plass. Teateret refunderer derfor 

ikke betalt semesteravgift. Du kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom du finner ut 

at du heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt. 

Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon de første 2 ukene av hvert 

semester-  og vil senest innen 3. time kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen. Dette er med 

hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. 

Dette er en vurdering som må komme fra Teaterskolens side. Vi har ennå ikke måttet sende ut noen, så 

dette er ikke noe som pleier å skje, men det har hendt at vi har måttet sette i gang et opplegg for å få til 

en atferdsendring. 



  

Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved 

teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke 

bli refundert i slike tilfeller.  

Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Teateret garanterer 

ikke at alle får prøve seg i en oppsetning, men har som mål at eleven får oppfylt dette innen 3. audition – 

egeninnsats og motivasjon vektlegges sterkt.  

Vanlige spørsmål: 

HVORDAN KOMMER JEG I SAMME GRUPPE SOM EN VENN/VENNINNE? 

Dette må dere avtale dere imellom, og melde dere på samme gruppe. Dersom begge f.eks melder seg på 

gruppe 2 mandager, så er dere i samme gruppe. Men om en melder seg på gruppe 2 mandag og en 

gruppe 2 tirsdag, så har dere ikke samme øvingsdag. Vi kan ikke flytte noen til en annen gruppe dersom 

den gruppen er full. 

GRUPPEN JEG VILLE GÅ I ER FULL! JEG VIL JO GÅ MED DE JEG GIKK MED I FJOR? 

Vi får utallige henvendelser av denne typen, og vi kan ikke gjøre en masse unntak, da ville alle gruppene 

bli altfor store. Spesielt nå som vi har fokus på smittevern kan vi ikke la flere enn normalt få plass i 

gruppene. Det er heller ikke heldig med tanke på at instruktørene må ha tid til å gi oppmerksomhet til 

alle elevene i gruppen. Vi kan dessverre ikke slippe inn flere i gruppene enn det det er plass til. 

JEG HAR MELDT MEG PÅ, HVORDAN VET JEG OM PÅMELDINGEN ER GODKJENT? 

Om påmeldingskjemaet er sendt og kontingenten er trukket fra kontoen din, er alt OK. Du får en epost ca 

en uke før oppstart, med all informasjon du trenger. Du er påmeldt i den gruppen du valgte i 

påmeldingsskjemaet, så da vet du hvilken dag som er din øvingsdag. 

PRIS 

Prisen er 2300,- pr elev og det gis søskenrabatt på 300,- per søsken (evt kan mor eller far som melder 

seg inn i voksengruppen også få søskenrabatt, om poden går i en av de andre gruppene). 

Vi gjør oppmerksom på at det kan tas bilder og video både ved undervisning og ved eventuell deltagelse i 

forestillinger. Teateret forbeholder seg retten til å ta og bruke slike bilder til markedsføring. 

Teaterskolen tar forbehold om endringer i timeplan frem mot semesterstart.  



NB: 

Dersom du får fylt ut skjemaet og betaling er utført (sjekk nettbanken) så er du/ditt barn registrert for 

undervisning i den gruppen og dagen/klokkeslettet du har valgt - du trenger ikke å bekymre deg eller å 

gjøre noe mer før du mottar epost med info ca. en uke før oppstart!  


