
Ansökan till Kulturskolan 

Elevens namn Elevens personnummer 

Skola Klass 

Syskon i Kulturskolan?         Ja         Nej Syskonets personnummer 

 

Ämne/instrument 
1:a handsval 

Ämne/instrument 
2:a handsval 

Ämne/instrument 
3:a handsval 

 

Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares personnummer 

Bostadsadress 

Postnummer Postadress 

Epost Mobilnummer 

 

Något särskilt vi behöver veta om eleven?  

 

 

Kulturskolan publicerar regelbundet elevframträdanden i form av film, foto och ljud på våra sociala medier 
(Instagram, Facebook och Youtube). Publiceringarna grundar sig i den rättsliga grunden ”allmänt intresse” 
och materialet lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Ni kan avsäga ert samtycke och få mer 
information om GDPR genom att kontakta jimmy.tack@lessebo.se   

Jag godkänner att eleven får vara med på Kulturskolans hemsida och sociala medier: 

      Ja                                             Nej 

 

Datum 

Vårdnadshavares underskrift 

Namnförtydligande 

Alla skriftliga uppgifter som lämnas i samband med ansökan registreras i Utbildningsnämndens dataregister. 

 
Skickas till:   Kulturskolans administration 
                       Storgatan 73 
                       365 32 LESSEBO 



 

 

1. Anmälan 

Anmälan är bindande och behandlas i turordning. När du har fått utbildningsplats kontaktar 

läraren er. Du som redan har plats behöver fortsättningsvis inte anmäla dig från läsår till läsår 

utan du behåller din plats tills du avanmäler dig. Avanmälan görs till skolans expedition (076-

899 82 74) eller genom blanketten som finns under relaterade dokument på 

www.lessebo.se/kulturskolan. Finns det inte plats på den valda verksamheten placeras 

eleven i kö och blir i turordning kontaktad av läraren.  

 

 

2. Avgifter 

Faktura skickas ut per post och debiteras från andra lektionstillfället. Fakturan skickas ut i 

slutet på varje termin. Utebliven betalning handläggs enligt Lessebo kommuns beslutade 

kravrutin.  

 

Undervisning    550: - /termin 

(ensemblespel ingår i priset)   Syskonrabatt tillämpas 

 

 
3. Lektionsgarantier 

 
– Antalet lektioner är fastställda till 26 per elev och läsår. Detta ger vårdnadshavare och 
elever ett mått på vad som kan förväntas av Kulturskolan. Konserter och speltillfällen 
räknas också in i lektionsgarantin.  
– Lektionslängden kan variera beroende på arbetssätt och gruppindelning men är vanligtvis 

20 min vid individuell undervisning.  

– Om skolan inte fullgör sitt åtagande på 26 lektionstillfällen per läsår betalas del av 

avgiften tillbaka.  

– Elevs frånvaro räknas inte in i den fastställda lektionsgarantin. Frånvaro meddelas till 

respektive lärare i god tid.  

–  Kulturskolan följer grundskolans läs- och lovdagar.  

 

 

4. Övrigt  

Kulturskolan hyr ut instrument i mån av tillgång. Kostnad 300: -/termin. En hemförsäkring 

som täcker ev. skador på hyrinstrumentet krävs för hyrning.  

 


