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Välkommen till kulturskolan!
I kulturskolan får du bland annat lära dig att spela instrument, sjunga 
och dansa. Vi uppträder ca 5 gånger per år.

Vi arbetar både med enskilda lektioner och spel/sång i grupper av olika slag. 
Förutom kurser i sång, dans och instrument erbjuder även kulturskolan möjlighet att 
sjunga i kör och deltaga i till exempel musikal.

Du kan välja på följande instrument:

Fiol • Cello • Tvärflöjt • Trummor • Klarinett • Saxofon • Trumpet
• Solosång • Piano/synth • Gitarr/Elgitarr • Elbas • Dans

Alla nya elever erbjuds att prova på ett instrument/sång vid tre tillfällen innan de
bestämmer sig. Efter tre tillfällen uttages avgift för en termin.

Alla elever bör ha tillgång till eget instrument så att de kan öva hemma.
Kulturskolan hyr ut följande instrument:

Fiol • Tvärflöjt • Klarinett • Saxofon •
• Trumpet • Cello

 Avgifter

 
Avgiftsbefrielse:

Detta kan göras I familjer där den sammanlagda inkomsten understiger fyra 
basbelopp (2022 motsvarande 250 000 kr). Vid ansökan om avgiftsberfrielse 
genomför kommunen en inkomstkontroll av hushållet.
Ansöker om avgiftsbefrielse

För att kunna hantera din anmälning till Kulturskolans aktiviteter behöver vi lagra dina 
personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679). 
Ljusnarsbergs kommun kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller 
organisationer utanför vår egen krets/verksamhet.

Jag har läst och godkänt information i foldern.
Datum........................................................
Vårdnadshavares underskrift.................................................................................

Jag godkänner att mitt barn får delta på foto i
reportage i t ex tidning och på Internet.    JA            NEJ

Jag godkänner att mitt barn får delta på foto
och i video på kulturskolans instagram och youtube.  JA            NEJ

Har barnet någon allergi?    JA            NEJ

Vad är barnets allergi.....................................................................

Önskar hyra instrument:      JA            NEJ

Önskar undervisning:
1...............................................  2 (om plats ej finns i 1)..............................................
Dans 

Anmälan till kulturskolan
Förnamn................................................  Efternamn.....................................................

Född år/mån/dag....................................

Adress.......................................................   Tel (mobil förälder)...................................

Postnr, ort..................................................   Tel (mobil elev).........................................

Målsmans förnamn........................  Målsmans efternamn.........................................

Vårdnadshavare personnr ..........................................    OBS! krävs för fakturering

E-post.................................................................................................. Klass..................

 
Dansgrupp

 
 

150 kr/termin

 
Instrumenthyra

 
 

150 kr/termin

 
Instrument/sång

550 kr/termin

275 kr/termin

Barn 1

Barn 2/instrument 2


