Sävsjö musikskola

Läsåret 2021/2022. Dags att anmäla sig!

Välkommen till Sävsjö Musikskola!

Musikskolan är öppen för alla elever från förskoleklass och fram till att de går ut
gymnasiet. Hos oss lär du dig att spela ett instrument eller att sjunga. För oss är
det viktigt med spelglädje och att alla kan lära sig utifrån sina förutsättningar.
Vi har nu sänkt våra avgifter med ambitionen för en likvärdig musikskola.

Vilka kurser kan jag välja?
•

Från förskoleklass: fiol.

•

Från årskurs 1: fiol och brasslek.

•

Från årskurs 2: blockflöjt, fiol, saxofon, klarinett, brasslek, kornett och
rytmlek.

•

Från årskurs 3: blockflöjt, fiol, piano, keyboard, klarinett, saxofon,
tvärflöjt, trumpet/kornett, trombon, gitarr, elgitarr, elbas, trumset,
rytmlek och slagverk.

•

Från årskurs 5: sång.

Instrumenthyra

Du kan hyra många olika instrument
av musikskolan.
Följande instrument kan du inte hyra:
blockflöjt, piano, keyboard, gitarr, elgitarr,
elbas, slagverk och trumset.
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Hur ska jag välja instrument?

Det är alltid bra att provspela flera olika instrument. Det gör du enklast genom
att komma på musikskolans ”Prova på-dag”. Tyvärr är den inställt våren 2021.

I vår e-tjänst finns mer information om
instrumenten och vilka val du kan göra
till musikskolan. Du hittar den via vår
webbplats savsjo.se/musikskola.

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.
Lektionerna sker i grupp eller enskilt. Lektionstiden garanteras till
20 minuter i vecka. Piano och keyboardelever får de första spelåren
15 minuter i veckan.
Musikskolan garanterar 24 lektionstillfällen per läsår.

Kö till musikskolan

Vår ambition är att alla elever ska få en plats på musikskolan. Ibland får vi kö
till ett instrument eller sångundervisningen. Gör därför ett 1:a, 2:a och 3:e
handsval. När det blir möjligt får du erbjudande att börja på något av dina val.
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Anmälan

Anmälan görs digitalt. Gå till www.savsjo.se/musikskola och anmäl
dig via vår e-tjänst.
Elever som sökt till musikskolan, hösten 2021 och blivit antagna kontaktas
vid höstterminens första två veckor av musikskolans lärare per telefon,mejl
eller genom att läraren tar kontakt med eleven i skolan och meddelar speldag
och tid.

Avgifter
•
•
•

•

Kurs i instrument och sång: 450 kronor per termin
Instrumenthyra: 150 kronor per termin
Syskonrabatt: om du har fler än två barn i musikskolan och de är
under 18 år, betalar du högst 900 kronor per termin. Instrumenthyra
tillkommer. Rabatten gäller inte för ett barn som tar lektioner på
flera instrument.
Vid uppsägning av plats vid påbörjad termin debiteras hel
terminsavgift.

Sista dag för anmälan är fredagen den 4 juni.

Kontakt och mer information
Musikledare, Erika Ingwall
Telefon: 0382-152 77
info.musikskolan@savsjo.se

