Kulturskolans informationsblad 2018/2019
Välkommen till avgiftsfria Kulturskolan!
Idag har vi ungefär 600 elever som deltar i våra aktiviteter.
Vi tycker det är både roligt och inspirerande att intresset är så stort för att vara med så nu får
Du chansen att anmäla Dig till Kulturskolan.
Vi erbjuder Dig bild, dans, film, kör, sång, teater och/eller spela ett instrument.
Här nedan följer en kort information om Kulturskolan som Du bör känna till.
ANMÄLAN/UPPSÄGNING
Sker till Kulturskolans exp. antingen via mejl eller telefon. Anmälan gäller till dess att platsen sägs upp.
Viktigt att kontakta oss direkt och meddela när ert barn slutar så att vi kan erbjuda plats till den som
köar.

UTBUDET
Grundkurs är blockflöjt för elever i årskurs 2.
Från och med årskurs 3 får man även välja andra instrument.
Sång får man välja fr.o.m. årskurs 7. Dessförinnan erbjuder vi er att sjunga i våra körer.

AVGIFTER
Kulturskolan är Avgiftsfri.
Instrumenthyra: 400:-/termin och instrument där eleven själv bekostar strängar, reparationer o. dyl.

INSTRUMENTUTHYRNING
Ut- och inlämning av instrument sker på Kulturskolans expedition.
Ni måste personligen (ring oss för att bestämma tid) lämna tillbaka ert instrument när uthyrningen avslutas. Då
får ni också tillbaka lånekvittot och tas bort ur registret. Hyresavgift tas ut så länge instrumentet inte är
återlämnat.

KORTKURSER
Som inskriven elev får du möjlighet att anmäla dig till Kortkurser inom specifika områden. Läraren lämnar
information om detta.

KÖ
Turordning: Anmälningsblankettens ankomstdatum.

ÖVRIGT
Att undervisningen sker under lektionstid godkänns i och med undertecknandet av ansökningsblanketten liksom
övriga bestämmelser. Här måste målsman även lämna blanketten ” Ansökan om ledighet för elev” till skolans
rektor när eleven antas.
Böcker bekostas av eleven.
Elev och föräldrar kontaktas vid antagning. Så länge inget meddelas står eleven i kö.
Förtur: nyinflyttad elev som är elev i den gamla kommunens Kulturskola.
Speltillfällen: Normalt så ingår det 20 lektioner/läsår men ändrade arbetsformer kan innebära förändringar i
antalet tillfällen. Förlorade lektioner ges tillbaka endast om det är läraren som är sjuk eller av annan orsak är
borta.
När Julkarnevalen och Smällkaramellen uppförs i slutet av höstterminen liksom Kulturskolans Vårkonsert
och Dansens Dag i månadsskiftet april/maj kan lektionerna ställas in eftersom lärarna deltar i genomförandet av
dessa.
Vid sjukfrånvaro så måste du kontakta din lärare eller vår expedition.
Telefonnummer: Intendent Anders Thor: 0620-68 24 03 (arbetar halvtid så mejla: anders.thor@solleftea.se).
Adress:
Kulturskolan Sollefteå, Hullsta Gård, 881 31 Sollefteå
www.solleftea.se/kulturskolan

