PERMISJONSREGLEMENT
REGLER FOR PERMISJON I VOKSEN SKOLES MUSIKKORPS
Dersom musikanten er forhindret fra å møte på øvelsene kan det søkes permisjon fra korpsets felles
aktiviteter.
Vilkår for permisjon:
Permisjon forutsetter at musikanten har til hensikt å komme tilbake til korpset. Søknad med
begrunnelse sendes skriftlig til korpsets styre ved korpsleder.
Musikanten fortsetter med spilletimer i permisjonstiden med mindre det også gis fritak for dette.
Delvis permisjon:
Noen ganger kolliderer korpsets øvelsestidspunkter delvis med andre aktiviteter som musikanten driver
med. I slike tilfeller kan musikanten/musikantens foresatte søke om delvis permisjon fra deler av
øvelsestiden. Slike permisjoner sendes til korpsets styre ved korpsleder.
Korpset må ha en restriktiv praksis knyttet til slike søknader da det kan innebære store musikalske og
støymessige utfordringer å ha mange musikanter som kommer og går i løpet av en øvelseskveld. Det
må også tas hensyn til det musikalske.
Tidspunkt for å søke permisjon:
Dersom musikanten skal søke om permisjon må dette gjøres:
Innen 1. august for høstsemesteret.
Innen 1. desember for vårsemesteret.
For musikanter som søker delvis permisjon, må dette gjøres senest 1 mnd. før permisjonsstart.
Permisjonens lengde:
Permisjon kan innvilges for minimum ett og maksimum to semestre/halvår:
Ved utenlandsstudier eller sykdom kan det søkes om permisjon for to semestre ved første gangs
søknad. Ved sykdom kan det i særskilte tilfeller innvilges permisjon/delvis permisjon ut over ett år. I
perioder kan det være slik for noen musikanter at andre aktiviteter/studier/jobb kolliderer med
korpsøvelser, noe som kan medføre vanskeligheter med prioritering. For at musikanter som egentlig
ønsker å fortsette å spille, ikke skal forsvinne fra korpset, kan det innvilges permisjon. I slike tilfeller
innvilges permisjon for ett semester av gangen.
I permisjonstiden:
Under permisjon er musikanten fullverdig medlem av korpset.

Foresatte må delta på loppemarked, utøve styreverv mv. i den perioden musikanten har permisjon.
Under permisjon stiller man på loppemarked, men får fritak for kontingent. Kontingentfritak gjelder ikke
dersom man fortsetter individuelle timer.
Musikanten beholder instrument, uniform og annet korpsutstyr i permisjonstiden. Dersom korpset
mangler uniform eller annet korpsutstyr, kan musikanter i permisjon bli bedt om å levere inn dette i
perioden.
For musikanter som har permisjon i vårsemesteret, er det et vilkår for å bli med på korpstur at de har
deltatt på spilleoppdragene knyttet til 17. mai (gjelder ikke for utenlandsstudenter og korpsmedlemmer
som har permisjon grunnet sykdom).
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