KOMMUNALA
KULTURSKOLAN
Box 34
545 21 TÖREBODA

SENAST: 17 maj 2019
ANMÄLAN TILL:
KULTURSKOLANS KURSER

Jag önskar i 1:a hand komma in på:............................................................................................
Jag önskar i 2:a hand komma in på:............................................................................................
Elevens tilltalsnamn och efternamn: ..........................................................................................
Elevens personnummer (10 siffror)
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I

I

I

I - I

I

I

I

I

Bostadsadress (Box/Gata): ........................................................................................................
Postnummer ......................……………. Postadress: ....................................................................................
Hemtelefon ........……….-........................Mobiltelefon elev: ........................................................
Mobiltelefon målsman 1:……………………………………………2: ...................................................
E-post…………………………………………………………………
Eleven börjar i klass ..........……. ht-19 i ...............................................… skola
Datum

/

2019

.........................................................................................................
Underskrift av målsman eller myndig elev.

Namnförtydligande (Var god TEXTA) ......................................................................................
Målsmans personnummer (10 siffror)
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I

I

Foton av eleven får läggas ut på webben/broschyr
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ja I__I nej I__I

Avgifter och kursutbud se hemsidan: www.toreboda.se \ Barn&Utbildning \ Kulturskola
Eller kontakta Kulturskolechef Britt-Marie Särnefält Andersson. tel. 0506-182 70
e-post: britt-marie.sarnefalt@toreboda.se, kulturskolan@toreboda.se
Lämnade personuppgifter kommer att behandlas med stöd av dataskyddsförordningen, (EU 2016/679). Läs
mer om Töreboda kommuns personuppgiftsbehandling och vilka rättigheter du har på
https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Trygghet-och-sakerhet/Behandling-avpersonuppgifter/Skola.html eller kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@toreboda.se
eller via kommunens växel 0506-180 00.
Du som elev ansluts också till Kultis, (Musik- och kulturskolans intresseförening.) http://kultis.se/ samt Riksförbundet
Unga Musikanter. https://www.rum.se/ Uppgiftslämnandet betraktas som ett samtycke till detta.

Är du som vårdnadshavare intresserad av att vara stödmedlem i Musik- och kulturskolans intresseförening?
Anmälan och information: http://kultis.se/

Kulturskolans kurser.
Grundkurser
Kurser som man kan välja i de tidiga åren.
Barndans 4-6 år
Barndans 7-8 år
Fiollek åk.1
Pianolek åk. F-1
Körsång åk. F-1
Kulåret åk.1, 2 (Prova på flertalet instrument. Blås-,stråk-,stränginstrument,
djembetrumma. Ev. dans och drama.)

Ämneskurser fr.o.m. åk.2
Körsång
Solosång (fr.o.m. åk.4)
Drama/ teater
Dans (innefattar flera dansarter. Jazz/ show/ streetdance.
Dansa gärna barfota, mjuka kläder.)
Instrument fr.o.m. åk.2
Blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, saxonett, trumpet, horn, trombon, baryton, bastuba,
fiol, cello, kontrabas, slagverk (trummor), piano och gitarr.
Terminsavgifter
Grundkurs
Körsång
Ämneskurs
Vuxenundervisning
Instrumenthyra
Trumplatta

300 kr/ termin
300 kr/ termin (gratis om man har ett till ämne).
600 kr/ termin (denna avgift from. åk.3)
1000 kr/ termin
200 kr/ termin
100 kr/ termin

Går man två kurser, är andra ämnet halva priset.
En familj betalar högst 1200 kr i elevavgifter per termin. Instrumenthyra kan tillkomma.
Ingen hyresavgift tas ut för horn, trombon, baryton eller bastuba.
Ej heller för instrument till kurserna i åk.1.
All orkester- och ensembleverksamhet är gratis. Körsång är gratis om man går annat ämne.
Villkor
Anmälan är bindande. Antagen elev är inskriven i kulturskolans verksamhet och man får
säga upp platsen när man inte vill delta längre. Detta gör man till sin lärare på kulturskolan.
Avgifterna betalas terminsvis. Elev- och hyresavgift betalas då eleven varit på sin första
lektion under pågående termin. (Terminsavgiften skickas ut).
Nybörjare får prova på två lektioner gratis. Eleven garanteras 25 lektioner per läsår.
Inbetald avgift återbetalas ej.
Spelböcker, rörblad och strängar betalas av eleven.

