Sävsjö
MUSIKSKOLA
läsåret 2017/2018
Vill du lära dig spela ett
instrument eller sjunga?
Nu är det dags att anmäla
sig till Musikskolan.

Välkommen till Sävsjö Musikskola!
Musik är ett viktigt forum för goda möten, att spela tillsammans utvecklar hela
individen. Musiken stärker och utvecklar vår logiska, empatiska och sociala
intelligens. ”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik.”
Välkommen till vår musikskola!
Erika Ingwall
Musikledare

Vilka instrument kan man spela?
Från förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan: 548 kr/termin
● Fiol
Från årskurs 2 i grundskolan: 548 kr/termin
● Blockflöjt
● Fiol
● Klarinett

Musikskolan hyr ut en liten klarinett som är anpassad för de yngre barnen.

Från årskurs 3 i grundskolan till och med man går ut gymnasiet:
773 kr/termin
● Blockflöjt

● Fiol

● Piano

● Keyboard

● Klarinett

● Saxofon

●Tvärflöjt

● Trumpet /Kornett

● Baryton

●Trombon

● Gitarr

● Elgitarr

● Elbas

●Valthorn

● Trumset
Från årskurs 6 i grundskolan till och med man går ut gymnasiet:
773 kr/termin
● Sång Vi ser gärna att sökande till sång har elementära kunskaper i notläsning!
Sånglektionerna är förlagda till Sävsjö tätort/Kulturhuset.

Instrumenthyra: 233 kr/termin
Följande instrument kan man inte hyra av Musikskolan:
blockflöjt, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas och trumset.

Hur väljer man instrument?
Det är alltid bra att provspela flera olika instrument och det gör man enklast
genom att komma till Musikskolans ”Prova-på-dag”.

Barn och ungdomar med funktionshinder
Är alltid välkomna att söka till musikskolan men vi önskar att du som förälder
tar kontakt med oss för att diskutera ert barns specifika förutsättningar. Allt för
att ditt barn ska få en bra start i musikskolan.

”Prova-på-dag”
lördagen den 11 mars
kl.10.00-12.00
på Musikskolan/Kulturhuset
Välkomna!
Kö/andrahandsval
Ibland får vi kö till ett instrument/sång. Gör gärna ett 1:a, 2:a och 3:e
handsval. Du får då om möjligt börja på något av de valda instrumenten/sång.

Musikskolans undervisning
Undervisningen sker i Musikskolans lokaler samt i skolorna i Sävsjö tätort,
Rörvik, Stockaryd och Vrigstad. Elever som går på Hofgårdsskolan och
gymnasiet har begränsad möjlighet att få sin lektion förlagd på skoltid.
Vi har begränsad möjlighet att ge lektioner i trumset och sång på alla
grundskolor i kommunen. De lektionerna sker i Kulturhuset/Musikskolan.
Lektionerna sker i grupp eller enskilt. Lektionstiden garanteras t.o.m.
årskurs 6 med minst 15 min/vecka och från årskurs 7 20 min/vecka.

Ensemble-/orkesterspel
Genom samråd med spelläraren får de elever som spelat ett år eller mer,
möjligheten till ensemblelektioner. Ensemblelektioner blir som ett extra
lektionstillfälle och är gratis!

Musikskolans regler
 Musikskolan garanterar 24 lektionstillfällen per läsår.
Lektioner som inte kan genomföras på grund av elevs frånvaro, räknas
som ett lektionstillfälle.
 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 om något barn tar lektioner på flera instrument.

Antagning till Musikskolan
Elever som sökt till Musikskolan hösten -17 och blivit antagna, 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 på kö och kontinuerlig antagning sker under året
från kön.
Musikskolan skickar ut ett inbetalningskort med terminsavgiften, en bit in
på terminen.
Har du frågor?
Hör gärna av dig till oss.

Tfn 0382-152 77 Musikskolans exp.
info.musikskolan@savsjo.se

Adress: Sävsjö kommun
Musikskolan
576 80 Sävsjö
Anmälningsblanketter och information finns på vår hemsida.
www.savsjo.se → Barn & Utbildning → Musikskolan

Musikskolan tar inte emot nyanmälan/återanmälan via mail!
Nyanmälan/återanmälan ska vara Musikskolan tillhanda
senast fredagen den 7 april!

