
Retningslinjer for Musikkbarnehagen Barratt Due 

for undervisningsår 2022-2023 

 

Deltagelse i Musikkbarnehagen Barratt Due fungerer som bekreftelse på at 
foresatte har lest og godtatt retningslinjer for 2022-2023. 

 

Semesterbetaling  
Musikktilbudet er lagt opp som et årskurs. Årskurset 2022-2023 består av to semestre og 
totalt 33 undervisningsganger. Årskursavgiften deles på to og faktureres per semester. Prisen 
per semester for undervisningstimer à 45 minutter er kr. 4980,-. Prisen per semester for 
undervisningstimer à 60 minutter er kr. 5480,-. Faktura sendes til den som står oppført som 
hovedkontakt på søknadsskjemaet. 

Foresatte binder seg økonomisk for et semester. Slutter barnet i løpet av semesteret, vil 
foresatte bli fakturert for det påbegynte semesteret.  

 

Utmelding etter første undervisningstime  
Etter første musikktime er det anledning til å melde seg ut. Utmelding gjøres per e-post, som 
sendes til cecilie.eeg.johansen@bdm.no innen første påfølgende musikktime i henhold til 
undervisningskalenderen. Foresatte faktureres for deltagelse på denne musikktimen med kr. 
500,-, som dekker første musikktime og et administrasjonsgebyr. 

 

Videreføring fra høst- til vårsemesteret  
Deltagende barn i musikkbarnehagen videreføres automatisk fra høstsemesteret til 
vårsemesteret. Er ikke dette ønskelig, må Barratt Due musikkinstitutt motta skriftlig utmelding 
innen 1. desember 2022. Denne sendes til cecilie.eeg.johansen@bdm.no. 

 

Avlysning av musikktime  
Avlyses en musikktime, varsles dette per e-post til den foresatte som er oppført som 
hovedkontakt. Barratt Due musikkinstitutt kan ved behov avlyse totalt inntil fire 
undervisningstimer i løpet av årskurset. Hvis en undervisningstime avlyses, skjer dette fordi 
pedagogen er blitt syk og fordi vi ikke har fått tak i en kvalifisert vikar. Ved eventuelle 
avlysninger utover disse fire gangene gis foresatte refusjon med kr. 300,- for 45 minutters 
musikktimer og kr. 330,- for 60 minutters timer. 

 

Vikarer   
Det gis ikke rett til refusjon hvis musikkgruppens pedagog erstattes av en annen pedagog. 
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Kontaktinformasjon 
Det er foresattes ansvar å sørge for at Barratt Due musikkinstitutt til enhver tid har 
oppdaterte mobiltelefonnummer og e-postadresse hvor de kan nås. Informasjon fra Barratt 
Due musikkinstitutt vil bli sendt per e-post til hovedkontakten.  

 

Fravær 
Dersom barnet ditt er sykt og ikke kan gå i barnehagen, kan det heller ikke komme til 
musikkgruppen.  

Dersom barnet blir fraværende mer enn to påfølgende ganger, ønsker vi å bli informert om 
fraværet. Ved enkeltstående fravær er det ikke nødvendig å gi beskjed. 

Det gis ikke rett til refusjon hvis deltagende barn er sykt eller fraværende av andre årsaker. 
Barnet kan heller ikke ta igjen tapte musikktimer i en annen musikkgruppe. 

 

Avvikling av musikkgruppe 
Dersom en musikkgruppe ikke får et tilstrekkelig antall påmeldte, kan Barratt Due 
musikkinstitutt velge å la være å starte gruppen, avvikle den eller etablere den på et annet 
tidspunkt. 

 

Studenter 
Barratt Due musikkinstitutt er en utdanningsinstitusjon. Noen musikkgrupper vil periodevis ha 
praksisstudenter i tillegg til den faste pedagogen. 

 

Atferdsproblematikk 
Inntreffer det atferdsproblemer med et barn som berører dynamikken i gruppen, vil vi 
iverksette nødvendige tiltak i samråd med foresatte. 


