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Anmälan till ämneskurs i musik
För elever som vill börja eller står i kö
Barn Utbildning
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Elevens namn

Personnummer

Telefonnummer

Adress

Skola och klassbeteckning

Anmälan avser följande ämneskurs

Andrahandsval

Önskan om instrumenthyra
(gäller enbart stråk och gitarr)

Ja

Nej

Detta bör ni på kulturskolan veta om mitt barn (t ex. funktionsnedsättning)

Eleven spelar för närvarande

Lärare

Underskrift
Datum

Målsman

Anmälningsblanketten lämnas till lärare i kulturskolan eller skickas till:
Kulturskolan i Berg, Box 73, 845 21 Svenstavik
Avgift
Instrumenthyra

800 kr/termin
550 kr/läsår

BK 298-152-02

Bergs kommun © Copyright

Ytterligare upplysningar kan du få via kulturskolans expedition tel: 0687-162 05 eller gunhild.akerblom@berg.se
Se även hemsida www.berg.se/kulturskola.
Att tänka på när du är elev på Kulturskolan
Kontakta alltid spelläraren om du är sjuk eller av någon anledning inte kommer till lektionen
Ta alltid med spelbok till lektionerna (och ditt instrument förstås)
Det är tiden mellan dina lektioner som är viktigast för hur mycket du kommer att lära dig - d v s eget övande
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och klassbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 3 år. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig
först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs
kommun, Verksamhetsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma
kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
Skriv ut blankett
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Information Bergs kulturskola
Barn Utbildning
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Vi på Kulturskolan har som mål att bedriva en så bred verksamhet som möjligt
utifrån de resurser som finns, både geografiskt och utbudsmässigt. Vi kan inte
erbjuda alla instrument på alla skolor, men man kan bli erbjuden att komma och
spela på en annan skola. Det kan också bli kö till vissa instrument.
Ämneskurs i musik
Följande instrument finns att välja mellan:
från åk. 3: Piano Fiol Cello Viola Nyckelharpa Blockflöjt Akustisk Gitarr
från åk. 4: Elgitarr (Eleven ska ha spelat gitarr minst ett år först)
från åk. 7: Trummor, Oboe
Ämneskursen omfattar minst 20 min/vecka, antingen enskild undervisning eller i
grupp. Eleven måste ha tillgång till eget instrument.
Kulturskolan har ett begränsat antal stråkinstrument för uthyrning, men vi hjälper
gärna till med kontakter för hyrköp och liknande.
Spelböcker som används i undervisningen bekostas av eleven.
Vi garanterar eleven 10 pedagogiska tillfällen/termin från vår sida.
Avgifter:
Ämneskurs 800 kr/termin
Instrumenthyra 550 kr
Syskonrabatt utgår med 200 kr/termin och barn vid tre syskon eller fler
som deltar i ämneskurs
Avgiften är en anmälningsavgift och inte ersättning för visst antal lektioner.
Ingen återbetalning sker om eleven hoppar av under terminen.
Inbetalningskort skickas terminsvis.
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Om elev vill avbryta kursen innan anmälningsavgiften betalats måste det ske senast 2
veckor efter terminens start och göras på särskild blankett som lämnas till
instrumentläraren eller skickas till Kulturskolans expedition av vårdnadshavare.

Angående försäkring av instrument:
Bergs kommun har ingen försäkring som täcker skada på elevernas instrument. Vi
ber er därför kontrollera med ert försäkringsbolag om er hemförsäkring täcker en
eventuell skada som kan uppstå. Om så inte är fallet, vill vi att ni själva tecknar en
tilläggsförsäkring med ert försäkringsbolag.

För vidare information se vår hemsida www.berg.se/kulturskola
eller ring 0687-162 05
Skriv ut blankett

