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Ansökan
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer 10 siffror:

Adress:

Postnummer:

Ortnamn:

Telefon bostaden:

Telefon arbetet:

Mobiltelefon:

E-postadress:

Skola och klass

Jag anmäler mig till följande aktivitet: (ange siffror 1 och 2)

□ Tvärflöjt
□ Klarinett
□ Saxofon
□ Blockflöjt

□ Trumpet
□ Trombon
□ Horn
□ Bastuba

Gratis
Ev. meddelande till Kulturskolan:

□ Fiol
□ Gitarr
□ Cello □ Elgitarr
□ Piano/Keyboard
□ Sång

□ Elbas
□ Ukulele
□ Slagverk
□ Rytmik

□ Slöjdklubb
□ Dans □ Körsång
□ Skapande □ Ensemble
□ Teater □ Egen önskan

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 (avser
20 minuter/vecka) för att delta i Kulturskolans undervisning. Förlorad lektionstid tas igen i dialog med mentor.

-

Underskrift (av målsman om du är under 18 år):……………………………………….…….Datum……/…… ……
Ansökan skickas till: Emmaboda Kommunala Kulturskola, Box 100, 361 22 EMMABODA. Alternativt kan du
skicka e-post till kulturskolan@emmaboda.se.

Sista anmälningsdag: 31 maj, för att behandlas i tid inför läsårsstart

______________________________________________________________________________

Vi hanterar personuppgifter utifrån reglerna i Dataskyddsförordningen och annan adekvat lagstiftning. Mer information om vår
hantering av personuppgifter hittar du på www.emmaboda.se/GDPR
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Viktig information från Emmaboda Kommunala Kulturskola:
Ansökan

Vid ansökan ange minst två önskemål om instrument/aktivitet. Viktigt är vårdnadshavares underskrift om du är under 18 år. Vi placerar eleverna i turordning, förtur ges till
skolelever. Vill du spela flera instrument – ange det tydligt i anmälan. Du som redan är
elev på Kulturskolan och fortsätter, behöver inte ansöka igen. Fullgott instrument
ska finnas att öva på i hemmet. Kulturskolan har ett fåtal instrument för uthyrning. Kulturskolan hjälper gärna till med råd vid anskaffning. Som elev upp till 25 år är du automatiskt med i Riksförbundet Unga Musikanters (RUM) lokalavdelning i Emmaboda.
Detta innebär att eleven kan söka bidrag till kurser anordnade av RUM, och får dessutom medlemstidningen RUMBA. Meddela Kulturskolan om du inte vill vara medlem.

Undervisning

Kulturskolan tillämpar garantitid vilket innebär 27 speltillfällen/läsår. Undervisningen
sker på dagtid vid respektive skola då så är möjligt. Lektionens längd är 20 minuter och
eleven går då ifrån sin ordinarie lektion. Förlorad lektionstid tas igen av eleven i dialog
med mentor. Vanligtvis tillämpas rullande schema så att inte någon enskild lektion blir
drabbad. Alternativt så genomförs undervisningen på fast tidpunkt som är gemensamt
bestämd av elev och Kulturskolan i dialog med mentor. Vid varje tillfälle medtas
sång/spelbok och/eller eget/hyrt instrument (i de fall inte instrumentet är placerat på
Kulturskolan). Har du som elev uteblivit från undervisningen vid flera tillfällen utan att
meddela Kulturskolan, kan du förlora din plats. Ingen återbetalning av avgift sker.

Förvaring av instrument

Förvaring av eget medtaget instrument under skoltid, 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 godkända öronproppar på apoteket och
använd dem vid lektionerna. Vi arbetar aktivt med att sänka ljudnivån men tills dess
använder vi hörselskydd.

Avgift

Avgiften är 500 kronor per aktivitet och termin för elev i grundskola. Hyra av instrument
kostar 150 kronor per instrument och termin Vissa aktiviteter är gratis, se vårt utbud på
Kulturskolans webbsida. För påbörjad termin debiteras full avgift. Avgift återbetalas inte
om eleven väljer att sluta eller deltar oregelbundet i undervisningen. Avgiften ska vara
oss tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. Utebliven betalning hanteras enligt
kommunens kravrutin.

Byte av instrument/aktivitet

Vid terminsskiftet går det ibland att i samråd med läraren byta instrument/aktivitet.
Be din lärare om en byteslapp. Vårdnadshavares underskrift krävs om du är under 18 år.

Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras för höstterminen före vecka 37 eller för vårterminen före
vecka 7, efter dessa veckor faktureras terminsavgift. Uppsägning ska göras på särskild
blankett. Vårdnadhavares underskrift krävs om du är under 18 år.

Frånvaro

Anmäl frånvaro till Kulturskolan på telefon 0471-24 92 43, via SMS till
076-126 31 05 eller direkt till läraren. Det går även bra att skicka e-post (se nedan).

Kö och intagning

Elever som redan deltar i vår verksamhet kontaktas av Kulturskolan vid terminsstart.
Vid nyanmälan meddelar Kulturskolan 1-4 veckor efter höstterminsstart om du har fått
plats eller är placerad i kö. Vid för sent inkommen anmälningsblankett placeras man sist i
kön. Många elever söker till gitarr, elgitarr, sång, keyboard och slagverk. På dessa instrument kan vi ibland ha kö.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider och lovdagar.

Information

Mer information finns i vår broschyr eller på www.emmaboda.se./kulturskolan.
Kontakta gärna expeditionen telefon 0471-24 92 43 om du har frågor. Det går också bra
att mejla dina frågor till kulturskolan@emmaboda.se
Följ oss gärna på instagram: Emmabodakulturskola

Väl mött! / Kulturskolan ♫♪♫ ♫♫♪♫ ♫
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Samtycke till publicering av bilder på barn och unga
I Emmaboda kommun använder vi gärna bilder för att berätta om vår verksamhet. Det kan till
exempel vara i tryckt material eller på kommunens webbplats emmaboda.se samt i sociala medier. Publicering i sociala medier kan innebära en överföring till tredje land.
Vid varje publiceringstillfälle gör vi alltid en bedömning om det är lämpligt att publicera bilden
i det aktuella sammanhanget.
För barn och unga krävs godkännande från vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad krävs godkännande från båda vårdnadshavarna.
Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna när ifylld blankett tagits
emot av kommunen.
Samtycket gäller för ett läsår i taget och kan när som helst avbrytas. I de fall, kontaktas expeditionen på aktuell enhet.
Önskar man att Emmaboda kommun tar bort en redan publicerad bild ska kommunen så långt
det är möjligt tillmötesgå det.
Blanketten lagras på respektive förskola/skola tillgänglig för förskole-/skol-personal och förstörs vid varje läsårs slut.

Ja, jag godkänner att bilder på mitt barn/mig (elev över 18 år) kan komma att användas
av Emmaboda kommun.
Nej, jag vill inte att bilder på mitt barn/mig publiceras.

Övrigt godkännande i samband med fotografering:
Eleven får vara med i tidning.

Vi hanterar personuppgifter utifrån reglerna i Dataskyddsförordningen och annan adekvat lagstiftning. Mer information
om vår hantering av personuppgifter hittar du på www.emmaboda.se/GDPR
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