
 

SKÓLAGJÖLD 2017-2018 
Upphæðirnar eru miðaðar við nám allan veturinn 
 

HLJÓÐFÆRANÁM (f. 20 ára og yngri)         % Kennslutími Skólagjald  

Byrjendur og nemendur í 1.stigi  1/2 nám  2x15 mín. á viku  60.000 

  2/3 nám  2x20 mín. á viku  70.500  

Aðrir hljóðfæranemar 20 ára og yngri  1/1 nám  2x30 mín. á viku  92.000 

 
SÖNGNÁM  (f. 20 ára og yngri)   

Allir söngnemar 20 ára og yngri 2/3 nám  40 mín. á viku 70.500 

 1/1 nám   60 mín. á viku  92.000 

Nemendur sækja einnig 90 mínútna samsöngstíma í hverri viku. 

 

UNGLINGASÖNGDEILD (söngtímar 3 í hóp)  45 mín. á viku   50.000 

Nemendur sækja einnig 60 mínútna samsöngs- og tónfræðitíma í hverri viku. 

Hljóðfæranemendur skólans geta tekið þátt í unglingasöngdeild endurgjaldslaust.  

 
Forskóli              90 mín. á viku          47.000 
Tónsmiðja                                                     60 mín. á viku        33.000       
Kór         1x í viku                         fyrir önnina               8.000 
Skólakór    2x í viku      fyrir önnina              10.500 
Hljóðfæranemendur við Tónlistarskóla Ísafjarðar greiða ekki fyrir þátttöku í kórastarfi. 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭  

 

Tímar með píanóleikara f. hljóðfæra- og söngnemendur í mið- og framhaldsnámi: 

  30 mín. á viku 45.000 
  
 

 

 

 

 

SYSTKINAAFSLÁTTUR 

1. nemandi (sá sem er í 
viðamesta náminu) greiðir 
fullt gjald 
2. nemandi úr fjölskyldu fær 
30% afslátt  
3. nemandi úr fjölskyldu fær 
50% afslátt  
4. nemandi úr fjölskyldu fær 
100% afslátt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEMANDI HÆTTIR 
 

- á haustönn, greiðir 
skólagjöld til áramóta 
- á vorönn, greiðir út maí. 

 

 

INNRITUNARGJALD 
er kr.15.000,-   
ekki afturkræft. 

STAÐGREIÐSLU-
AFSLÁTTUR 
 er 3%  

 

 

HLJÓÐFÆRALEIGA  
 

er kr. 9.800,- allan 
veturinn. Frítt fyrsta 
námsárið á hljóðfærið. 

 



 

Nám á aukahljóðfæri og söng 

Grunnnám á aukahljóðfæri 1/2 nám 30 mín. á viku 46.000 
 2/3 nám 40 mín. á viku 54.000 
Mið- og framhaldsnám 2/3 nám 40 mín. á viku 69.000  
 1/1 nám 60 mín. á viku 80.000 
 
 
 

 

RYTMÍSK DEILD 

Vikulegar hljómsveitaræfingar fyrir 13 ára og eldri.      

60 mín. á viku          40.000  

Endurgjaldslaust fyrir nemendur í hljóðfæranámi við Tónlistarskóla Ísafjarðar 

 

RAFTÓNLIST 

Ætlað 13 ára og eldri. Nemendur kynnast möguleikum sem tölvan býður upp á í tónlistarsköpun. 

 2x45 mín. á viku      50.000  

Endurgjaldslaust fyrir nemendur í hljóðfæranámi við Tónlistarskóla Ísafjarðar 

 

    

HLJÓÐFÆRA- OG SÖNGNÁM  fyrir 20 ára og eldri 

Nemendur í grunn- og miðnámi 2/3 nám 40 mín. á viku 84.000 
 1/1 nám 60 mín. á viku         110.000 

 
Nemendur í framhaldsnámi 1/1 nám 60 mín. á viku         110.000 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭  

 

 


