Ansökan till Kulturskolan
Målsmans namn
Elevens namn
Målsmans personnummer, 10 siffror:

Personnummer, 10 siffror
Adress:
Kategori/skola
Alléskolan
Folkasbo
Fredriksberg
Hjortkvarn
Långängskolan
Sköllersta

Ev. förskola/annan








Stocksätter
Transten
Östansjö
Annan skola
Förskola
Vuxen








sko
la

Postadress:
Förälders e-postadress:

Årskurs+klass
Tel bostad:

Tel arbete:



Mobiltel:

 Jag godkänner att bilder där mitt barn förekommer, från
konserter etc., får läggas ut på kulturskolans hemsida.

Önskad ämneskurs (kryssa 1 alt.)
Trumpet

Undertecknad har tagit del av regler om deltagande
samt avgifter:
Datum och underskrift

Violin



Viola



Trombon 

Cello



Piano



………………………………………

Blockflöjt 

Sång



Tvärflöjt



Gitarr

Elgitarr 

Klarinett 

Önskad gruppkurs

Elbas

Saxofon





Trummor 





Kör



Låtskrivarverkstad 

Drama 
Bild



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denna del behålles av sökanden

Anmälan
Anmälan gäller tills vidare och aktiviteten avslutas genom avanmälan. OBS! gäller inte vissa gruppkurser. Upplysning
lämnas av kursledare. Anmälningsblanketten måste undertecknas av myndig person och tiosiffrigt personnummer måste
anges. Kommunens ekonomisystem kräver detta för faktureringen.
För att syskonrabatten skall fungera är det angeläget att registrera alla familjens barn på samma målsman.
Ny elev får prova på under 2 ggr till lägreavgift (10% av full avg. för kursen)Avanmälan skall ske innan 3:e lektionen.
För nya aktiviteter påbörjade under pågående termin deb. full avgift om kursstart skett före den 8:e planerade
undervisningsveckan för terminen, halv avgift vid senare kursstart .
Information
På våran hemsida händer det att vi lägger ut bilder från föreställningar som har varit. Eleverna tycker det är roligt att se
sig själva på bild, men vi behöver ert samtycke. Kryssa i rutan på anmälningsblanketten att ni godkänner att ert barn
förekommer på bild på kulturskolans hemsida.

Terminsavgifter
600 kr,
. Ämneskurs
Vuxenelev
1200 kr,
Körer
100 kr,
Ensembleavg. 480 kr
(gäller elev som enbart deltager i ensemble)
Instrumenthyra 300 kr
Rabatter
Syskonavgift
50 % av terminsavgiften
Avgiften betalas en gång/termin. Om avgiften ej
betalas i tid kan det innebära att elev stängs av från
undervisningen. Ensembledeltagande vid sidan av
ämneskurs är helt kostnadsfri. För elev som endast
deltager i ensemble utgår ensembleavgift, f.n. 200 kr.
Som vuxen betraktas den som fyllt 20 år då terminen
påbörjas.

Välkommen med din anmälan!

Avanmälan
Avanmälan sker på avsedd blankett som tillhandahålles
av Kulturskolan eller per telefon till Kulturskolans exp.
Tel. 0582-685454, 685403. Avanmälan ska ske
senast 1 sept. resp. 15 januari för att inte
debitering av avgift ska ske.
Till vissa aktiviteter är det många som står i kö, så
kötiden kan bli lång. Ingen tas bort i kön annat än på
begäran av förälder/elev.
Anmälan skickas till:
Hallsbergs Kulturskola
Norrgårdsg. 25
694 34 HALLSBERG
För ytterligare information:
Tel: 0582-68 54 54, 68 52 05 telsvar
e-post: kulturskolan@hallsberg.se

