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Om Kulturskolan

Terminsavgifter

Du kan gå på Kulturskolan om du vill sjunga, dansa, spela ett
instrument, jobba med film & media och mycket mer. Kulturskolan finns i första hand till för dig som är mellan 6 och 19
år. Om det finns plats är också du som är vuxen välkommen
till Kulturskolan.

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

265 kr/termin

Årskurs 3 och äldre

530 kr/termin

Instrumenthyra**

265 kr/termin

Undervisningen på Kulturskolan följer grundskolans läsår.
De flesta lektionstillfällena erbjuds under, eller i anslutning
till skoltid Kulturskolans personal föreslår en tid i samråd
med lärare eller annan skolpersonal. Skulle elevens schema
ändras under årets gång eller om lektionstiden inte längre
passar kontaktar ni undervisande lärare.

Syskonrabatt
20 %

Kulturskolan arrangerar ett flertal konserttillfällen under
läsåret och deltar i flera av grundskolans evenemang. Samarbeten förekommer också med omkringliggande kommuners
musik- och kulturskolor.

Kulturskolan är en frivillig skolform och finansieras delvis av
en terminsavgift.
Kulturskolan i Norberg kan erbjuda undervisning i följande
ämnen:
Dans, film & media, kör, sång, piano, gitarr, elgitarr, elbas,
slagverk/trummor, blockflöjt, klarinett, saxofon, trumpet,
tvärflöjt, fiol, altfiol, cello och kontrabas.

Gäller från andra elevens terminsavgift.

* Avgift för kör gäller bara de elever som inte går på annat
ämne på Kulturskolan.
** Instrumenthyra omfattas inte av syskonrabatten.

Antal lektioner
Kulturskolan erbjuder minst 25 lektionstillfällen under ett
läsår. Även konserter, framträdanden och studiebesök
räknas som lektionstillfälle.
• Anmälan till Kulturskolan gäller för ett läsår i taget.
• Samma vårdnadshavare behöver anmäla samtliga elever
för att syskonrabatten ska gälla.
• Efter tredje undervisningsveckan debiteras
terminsavgiften som inte kan reduceras eller återbetalas.
• Anmälan och uppsägning av plats görs skriftligen av
vårdnadshavare.
• För att behålla sin plats på Kulturskolan till nästa läsår
kan en återanmälan lämnas in före vårterminens slut.

