Sista dag för anmälan fredagen den 7 april 2017

Nyanmälan och Återanmälan till Musikskolan läsåret 2017/2018
Sökandes för-och efternamn_____________________________________________________
Sävsjö kommun

Personnummer:_____________________________________________________

Musikskolan

Gatuadress:__________________________________________________________________
Postnummer och Ort:__________________________________________________________

576 80 Sävsjö

Hemtelefon:_________________________________________________________________
Mobil till sökande:__________________________________ Mobil till målsman:__________________________
Skola och klass höstterminen 2017:__________________________________Datum:______________________
Målsmans för- och efternamn ___________________________________________________________________
Målsmans namnteckning______________________________________________________________________

Nyanmälan
▼Från Förskoleklass-Årskurs 1 i grundskolan: Markera ditt val med ett x.
Fiol

❏

Hyra fiol

❏

548 kr/termin, instrumenthyra 233 kr/termin

▼Från årskurs 2 i grundskolan: Markera 1:a, 2:a och 3:e handsval. Önskar att hyra instrument,
markera med ett x.
Blockflöjt

❏ Fiol ❏

Klarinett

❏

Hyra fiol eller klarinett

❏ 548 kr/termin, instrumenthyra 233 kr/termin

▼Från årskurs 3 till och med man går ut gymnasieskolan: Markera 1:a, 2:a och 3:e handsval. Önskar att
hyra instrument, markera med ett x.
Obs! Gitarr, elgitarr, elbas, piano, trumset, keyboard och blockflöjt kan man inte hyra!
Val av instrument : Fiol
Trumpet/Kornett

❏

❏ Klarinett❏

Baryton

❏ Elgitarr❏

Gitarr

❏

Elbas

❏

Saxofon

❏

Trombon

❏ Trumset ❏

Följande instrument vill jag hyra:

Tvärflöjt

Valthorn

❏

Blockflöjt

❏ Piano❏

Sång

❏

Keyboard

❏

❏Sång kan väljas från årkurs 6 och uppåt.

773 kr/termin, instrumenthyra 233 kr/termin

❏ Klarinett❏ Saxofon❏ Tvärflöjt❏ Trumpet/Kornett❏ Baryton❏Trombon❏Valthorn ❏

Fiol

Återanmälan För dig som redan spelar i musikskolan vt.-17 och vill fortsätta på samma instrument/sång ht.-17.
Jag fortsätter på följande instrument/sång höstterminen 2017.
1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________

Musikskolans regler
Musikskolan garanterar 24 lektionstillfällen per läsår. Lektioner som inte kan genomföras på grund av
elevs frånvaro, räknas som ett lektionstillfälle.
Är eleven frånvarande tre lektionstillfällen i rad, utan att meddela giltigt skäl till frånvaron, skiljs eleven
från musikskolans undervisning.
Har eleven inte avanmält sig efter första lektionstillfället får man betala för hel termin.
Syskonrabatt: om du har fler än två barn i musikskolan och de är under 18 år betalar du som högst
1546 kr/termin, instrumenthyra tillkommer. Gäller ej då något barn tar lektioner på flera instrument.
Musikskolans avgifter skrivs årligen upp med ca: 2-3% vid varje årsskifte. Beslut om uppskrivning tas i
kommunfullmäktige.

Instrumenthyra
Tvärflöjt får man hyra ett år med viss möjlighet till förlängning.
Klarinett, saxofon, trumpet får man hyra två år med viss möjlighet till förlängning.
Baryton, althorn, valthorn, trombon får man hyra utan tidsbegränsning.
Fiol upptill en ¾ fiol får man hyra utan tidsbegränsning.

Följande instrument kan man inte hyra av Musikskolan: piano, keyboard,
blockflöjt, gitarr, elgitarr, elbas och trumset.
Musikskolan har ingen försäkring på uthyrda instrument. Målsman och eleven ansvarar för att
instrumentet vårdas väl. Om instrumentet eller tillbehören skadas/förkommer, är målsman skyldig att
ersätta tillbehören eller bekosta reparationen. Kontakta alltid Musikskolan vid skadat instrument.
Reparera aldrig själv ett instrument!

Övrig information
Du som redan spelar ett instrument på Musikskolan och skall fortsätta med samma instrument, ska fylla
i återanmälan.
Står du i kö för att börja spela ett instrument behöver du inte fylla i en ny anmälan för att få behålla din
plats.
Elever som sökt till Musikskolan hösten 2017 och blivit antagna till vår undervisning, kontaktas vid
höstterminens första två veckor av Musikskolans lärare per telefon eller genom att läraren tar kontakt
med eleven i skolan och meddelar speldag och tid.
Övriga sökande ställs i kö och kontinuerlig antagning sker under året från kön.

Kontakt
Tfn. 0382-152 77 Musikskolans exp.

info.musikskolan@savsjo.se

