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Søknader på tvers av semester:	 
  
Det er ingen sperre i søknadsportalen mot å søke eller rapportere for datoer som 
ligger utenfor søknadsrunden. Det er likevel ønskelig at kursene i all hovedsak holder 
seg innenfor søknadsrundene, og at unntak blir behandlet på en forutsigbar måte. 	 
  
Følg derfor følgende retningslinjer for ulike tilfeller av kurs som ikke ligger innenfor 
semesteret/søknadsrunden. Alle endringer på søknader gjøres i dialog med søker.	 
  
Man kan skille mellom to typer kurs når man snakker om overskridelse av semester:	 
	 
1. «Løpende semesterkurs». F.eks. fellesøvelser for kor, korps storband, band osv. Her 
er det snakk om lag som øver på et repertoar, både gjennom fellesøvelser og 
innstudering i grupper gjennom hele året. Slike kurs utgjør størstedelen av kursene 
som rapporteres.	 
 
• Disse kursene skal i all hovedsak holde seg innenfor søknadsrunden.		 
• Dersom det søkes om kurs over både vår- og høstsemester skal saksbehandler, i 

dialog med søker, endre sluttdato slik at siste samling faller innenfor 
vårsemesteret.	 

• Saksbehandler har anledning til å gjøre unntak fra dette hvis det finnes gode 
grunner til det, men søker må gjøres oppmerksom på at utbetaling for et eventuelt 
helårskurs	i 2022 ikke vil skje før våren 2023.	 

• Kurset kan ikke ha startdato og sluttdato i ulike kalenderår. Her er det ikke 
anledning til å gi unntak. 

  
	 
2. Kurs som ikke er «løpende semesterkurs», men avgrensede kurs med start- og 
sluttdato i forskjellige søknadsrunder. F.eks. arrangørkurs, dirigentkurs eller 
prosjektbaserte øvelser fram mot en konsert:		 
 
• Slike kurs kan gå over to semester. Også fra høstsemester til vårsemester, dersom 

søker har en god forklaring på hvorfor det er lagt opp slik, og det ikke gir mening å 
dele det opp i to semester. 

• Kursene kan også fordeles på hvert sitt semester dersom søkeren ikke ønsker å 
samle hele utbetalingen til etter siste semester.	 

• Søker skal instrueres til å bruke søknadsrunden som omfatter sluttdatoen for 
kurset. Dersom denne søknadsrunden ikke er åpnet ennå kan søknadsrunden for 
startdatoen benyttes.	 

• Saksbehandler skal sende spørsmål til support@musikk.no dersom det er tvil om 
kurset kan gå over to semester eller ikke.	 


