
 

Anmälan till Kulturskolan 

Anmälan lämnas på Kulturskolan, postas  
eller skickas som bifogad fil till kulturskolan@edu.norberg.se. 

Elevens uppgifter ☐ Ny elev ☐ Återanmälan 
Efternamn 

 

Förnamn 

 

Adress 

 

Postadress 

 

Personnummer, 12 siffror  

 

Klass 

 

Mobil til l eleven 

 

E-post til l eleven 

 

Valbara kurser 

 Grupp Blås Stråk/piano Gitarr/Slagverk/Sång 

Från förskoleklass ☐ Kör  ☐ Fiol *  

Från årskurs 1 ☐ Dans ☐ Blockflöjt   

Från årskurs 2  ☐ Klarinett * ☐ Altfiol * ☐ Gitarr 

  ☐ Saxofon * ☐ Cello * ☐ Elgitarr 

  ☐ Trumpet * ☐ Kontrabas * ☐ Elbas 

  ☐ Tvärflöjt * ☐ Piano ☐ Slagverk/trummor 

Från årskurs 3 ☐ Film & media   

Från årskurs 4    ☐ Sång 

Instrument – instrument märkta med * går att hyra mot en kostnad 

☐ Har eget ☐ Önskar hyra 

 Får ditt barn synas på bild/film? 

Mitt barn får synas på bild/film som 
medverkande vid Kulturskolans framträdanden 

Bild/film där mitt barn syns får publiceras på 
Norbergs kommuns hemsida, sociala medier 
och i trycksaker. 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej 

Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Norbergs kommun, i mån av plats även 

vuxna. För att finansiera verksamheten tar kulturskolan ut en terminsavgift av eleverna. 

Jag som vårdnadshavare anmäler härmed mitt barn till Kulturskolan 
Vårdnadshavares namnteckning  

 

Vårdnadshavares personnummer  

 

Namnförtydligande  

 

E-post til l vårdnadshavare  

 

Ort och datum 

 
Telefonnummer ti ll vårdnadshavare  

 

Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).  



 

Information om plats på Kulturskolan 

Avgifter till Kulturskolan läsåret 2021–2022 

Förskoleklass, årskurs 1 och 2, 
dans, film och media, kör** 

256 kr/termin 

Årskurs 3 och äldre 530 kr/termin 

Instrumenthyra 256 kr/termin 

Syskonrabatt 
20%  
 

Dras av från andra barnets terminsavgift 
och gäller inte för instrumenthyra. 
Samma vårdnadshavare behöver anmäla 
alla elever för att utnyttja syskonrabatt. 

** Avgift för kör gäller bara elever som går på endast kör. 
Kör/ensemble/orkester för elever som deltar i ämneskurs 
deltar avgiftsfritt i dessa. 

 

• Kulturskolan erbjuder minst 25 lektionstillfällen under ett läsår.                       

Även konserter, framträdanden och studiebesök räknas som lektionstillfällen. 

• Anmälan till Kulturskolan gäller för ett läsår i taget. 

• Efter tredje undervisningsveckan debiteras full terminsavgift som inte kan 

reduceras eller återbetalas. 

• Uppsägning av plats sker genom vårdnadshavare. 

• I terminsavgiften ingår inte eventuell spelbok.  

Instrument 
De här instrument finns att hyra: 
Klarinett Altfiol 
Saxofon Cello 
Trumpet Fiol 
Tvärflöjt Kontrabas 

Instrument som inte finns att hyra behöver eleven själv ha tillgång till. 
Har du frågor om instrument är du välkommen att kontakta Kulturskolan. 
 
Lämna gärna din anmälningsblankett direkt till oss på Kulturskolan! 

Kontakta oss 
  
Besöksadress: 
Norbergs Kulturskola 
Skolgatan 19 
 

Postadress: 
Norbergs Kulturskola 
Box 25 
738 21 Norberg 

Telefon: 0223 29 200 
E-post:kulturskolan@edu.norberg.se   



 

Information om plats på Kulturskolan 

 


