Nyanmälan
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer 10 siffror:

Adress:

Postnummer:

Ortnamn:

Telefon bostaden:

Telefon arbetet:

Mobiltelefon:

E-postadress:

Ev. skola och klass kommande läsår

1:a val
2:a val
Meddelande till Kulturskolan

OBS: Fyll i noggrant. Ofullständigt ifylld blankett läggs åt sidan och behandlas sist!

Jag har tagit del av informationen på baksidan och anmäler härmed ovanstående person till undervisning i Kulturskolan.
I och med detta godkänner jag också att mitt barn i förekommande fall får gå ifrån ordinarie lektion i skolan för att delta
i Kulturskolans undervisning.

-

Underskrift (av målsman om du är under 18 år):……………………………………….…….Datum……/…… ……

Anmälan skickas in till: Emmaboda Kommunala Kulturskola, Box 100, 361 22 EMMABODA
Alternativt kan du skicka ett mail till: kulturskolan@emmaboda.se

Sista anmälningsdag: 31 maj, för att behandlas i tid inför läsårsstart
______________________________________________________________________________
Tillstånd gällande internetpublicering
Jag ger härmed mitt tillstånd till att bild där ovanstående elev medverkar får läggas ut på Kulturskolans
hemsida www.emmaboda.se/kulturskolan
JA

NEJ

MÖJLIGEN. Kontakta mig enligt uppgifter ovan.

Jag ger härmed mitt tillstånd till att film där ovanstående elev medverkar får läggas ut på Kulturskolans
hemsida www.emmaboda.se/kulturskolan
JA
NEJ
MÖJLIGEN. Kontakta mig enligt uppgifter ovan.
…………………den…../…… ….…………………………………………………………….
Underskrift av vårdnadshavare / myndig elev

Information från Kommunala Kulturskolan i Emmaboda
Nyanmälan

Du anmäler dig till Kulturskolan på den här blanketten. Ange minst två önskemål om
instrument/verksamhet. Viktigt är målsmans underskrift för den som inte fyllt 18 år.
Vi placerar sedan in eleverna i turordning, och förtur ges till skolelever. Om du väljer
gitarr, elgitarr, keyboard eller slagverk finns det risk att du hamnar på vår kölista (se nedan). Ofullständigt ifylld blankett läggs åt sidan och behandlas sist. Du som redan är
elev på Kulturskolan och fortsätter, behöver inte återanmäla dig. Vill du spela fler
instrument eller delta i fler verksamheter måste du anmäla dig på nytt, likaså om du ska
sluta spela. Då måste du avanmäla detta på en särskild blankett annars debiteras avgiften, se nedan.

Undervisning

Undervisningen sker på dagtid vid respektive skola. Lektionens längd är normalt
20 min. och eleven går då ifrån sin ordinarie lektion. Vi tillämpar vanligtvis rullande
schema så att inte någon enskild lektion blir drabbad. Har du som elev uteblivit från
undervisningen tre gånger i rad utan att meddela Kulturskolan någon orsak, förlorar
du din plats och en ny deltagare från kölistan erbjuds undervisning. Alternativt till
ovanstående genomförs undervisningen på tidpunkt som är gemensamt bestämd av
deltagare och Kulturskolans lärare. Vid varje tillfälle medtages instrument och anvisad
spelbok för att bästa resultat ska nås.

Förvaring av instrument

På vissa ställen finns det en särskild förvaringsplats för instrument under dagen,
men ALL förvaring sker på egen risk.

Hörselskydd

Vi kräver att eleverna använder hörselskydd vid slagverk och ensemblespel, både för
sin egen och för vår skull. Köp gärna ett par godkända öronproppar på apoteket och
se till att använda dem vid lektionerna. Vi arbetar aktivt med att sänka ljudnivån men
tills dess använder vi hörselskydd.

Anmälningsavgift

Kommunala Kulturskolan har som flertalet andra Kulturskolor i landet en anmälningsavgift som betalas av alla som deltar i vår undervisning. Avgiften är fastställd av
kommunstyrelsen till 500:-/termin. Påbörjad termin = hel termin. Om elev avbryter
undervisningen under pågående termin eller deltar oregelbundet är målsman ändå skyldig att betala hela anmälningsavgiften. Utebliven betalning handläggs enligt beslutad
kravrutin. Eleven blir avstängd från sin plats om åtgärden inte ger resultat. Stopptid
för avanmälan är v.7 och 37. Efter dessa veckor utgår debitering.

Byte/sluta aktivitet

Vid terminsskiftet går det ibland att i samråd med läraren byta instrument/verksamhet.
Be din lärare om en byteslapp. Om du vill sluta ska du också fylla i en avanmälningsblankett där målsmans underskrift ska finnas om du är under 18 år.

Frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till Kulturskolans expedition tel. 0471-24 92 43 eller direkt
till läraren. Det går även bra att meddela Kulturskolan via E-post (se nedan).

Köplacering

Många elever söker till gitarr, elgitarr, keyboard och slagverk. På dessa instrument
kan vi ibland ha kö. Eleven hamnar på vår kölista och placeras sedan i åldersordning.
För sent inkommen blankett kan göra att man hamnar sist på kölistan.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer grundskolans läs- och lovdagar.

Besked om intagning

En av de första veckorna vid höstterminens start meddelar vi om du har fått plats eller
om du står på kölista. Elever som redan spelar kontaktas av kulturskoleläraren vid terminsstarten.

Information

Mer information finns i vår broschyr. Kontakta gärna Kulturskolans expedition tel.
0471 -24 92 43 om den försvunnit, så sänder vi en ny. Det går också bra att e-posta
dina frågor till kulturskolan@emmaboda.se eller gå in på vår hemsida
www.emmaboda.se/kulturskolan

Väl mött!
Lotta Odlingson /Kulturskolechef

