
I den här foldern får du information om vad 
Kulturskolan erbjuder. Du kan också läsa om 
anmälan, avgifter, lektioner, instrumenthyra och 
elev- och föräldraföreningen HALKEFF.

Välkommen 
till Hallsbergs 
Kulturskola

HALLSBERGS KULTURSKOLA

En mötesplats 

för kultur-

upplevelser



Hos oss kan du gå kurser i dans, teater och bild, du kan sjunga 
solo eller i kör eller spela instrument enskilt eller i orkester. 

Vår personal består av utbildade och engagerade 
pedagoger som brinner för att få barn och ungdomar att 
upptäcka glädjen i kulturutövandet. Vi individanpassar 
utbildningen för att hjälpa varje elev att växa och utvecklas 
 och hitta sitt eget uttryck.

Anmälan och avanmälan
Kulturskolan tar emot elever från årskurs 2 till och med 
gymnasiet. Vi kan endast ta emot elever som är folkbokförda 
i Hallsbergs kommun. 

Anmälan till våra kurser görs på vår hemsida hallsberg.se/
kulturskolan. 

Där kan du också läsa mer om våra verksamhet. När du 
anmält dig placeras  du i kö och vi kontaktar dig så fort vi kan 
erbjuda en plats.

Som ny elev får du prova på två lektioner kostnadsfritt. 
Vill du inte fortsätta meddelar du det till läraren i god tid 
före den tredje lektionen. Vid senare avanmälan debiteras 
terminsavgift. 

Elever som redan går på Kulturskolan ska avanmälas via 
formuläret på hemsidan i god tid före lektion ett.

Lektioner
Vi garanterar 12 lektioner per termin, men lyckas ofta erbjuda 
fler än så. Lektionernas längd och upplägg varierar beroende 
på ämne och elevernas ålder. Utöver det tillkommer 
konserter, föreställningar, vernissager, med mera.

Välkommen till Hallsbergs Kulturskola!



Avgifter
Terminsavgift: 700 kr

Kör: 100 kr

Ensembleavgift: 480 kr

Instrumenthyra: 300 kr

Vår syskonrabatt innebär att det första barnet betalar full 
avgift, övriga syskon betalar 50 %. För att syskonrabatten ska 
gälla är det viktigt att registrera alla familjens barn på samma 
vårdnadshavare vid anmälan.

Instrumenthyra
I mån av tillgång finns det möjlighet att hyra stråk- och 
blåsinstrument.Våra lärare ger gärna tips och råd om du ska 
köpa ett eget instrument. 

Elev- och föräldraförening
HALKEFF, Hallsbergs Kulturskolas Elev- och Föräldraförening, 
verkar för ökat elevinflytande och arrangerar roliga aktiviteter 
för Kulturskolans elever. Styrelsen består av föräldrar samt 
elever från årskurs 6 och uppåt. 

Vill du vara med i HALKEFF:s styrelse? Kontakta HALKEFF på 
halkeff@hotmail.com eller prata med Kulturskolans personal.



Kontakta Kulturskolan 

Ungdomshuset Kuben 
Södra Allén 26, Hallsberg

0582-68 50 00 

kulturskolan@edu.hallsberg.se 

Mer om Kulturskolan

Läs mer om våra 
verksamheter på Hallsbergs 
kommuns webbplats:

hallsberg.se/kulturskolan

Följ oss också gärna på  
sociala medier: 

@HallsbergsKulturskola


