
 

 

 

Kulturskolan informerar målsmän och elever 
Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, dans och dramaprojekt ute på skolorna. 

De elever som får söka till kulturskolan ska gå i åk. 3 och undervisningen sker upp till gymnasiet. 

Reservation är drama som är från åk. 5 

Inom musiken erbjuds undervisning på olika instrument och det bedrivs även ensemble- och körverksamhet. 

Dramaprojekt sker efter förfrågan från skolan och elever. 

 

Kulturskolans undervisning följer den övriga skolans läs- och lovdagar. Undervisningen sker både enskilt och i 

grupp där lektionernas längd varieras och är flexibla. I regel har eleven varje vecka på en fastställd tid och dag. 

Det händer att lektionen kan utgå på grund av att läraren är upptagen med andra projekt. Vikarie sätts som regel 

inte in. Att anmäla sig till kulturskolan är frivilligt med obligatorisk närvaro. Vid upprepad frånvaro kan eleven 

stängas av från undervisningen. Uppsägning av elevens plats ska göras av vårdnadshavare genom att kontakta 

ansvarig lärare eller kulturskolans expedition. 

Avgiften för kulturskolan är 592:-/ termin 2019 men ändras årligen enligt KPI. Har eleven deltagit i 

undervisningen tre gånger debiteras avgiften. Läromedel som tillkommer bekostas av eleven själv. 

Läraren informerar om detta. 

 

Eleven har under det första året möjlighet att hyra instrument av kulturskolan.  

Det gäller blåsinstrument och bas. Kostnad 2019 är 100: -/termin.  

För ytterligare information kontakta expedition eller lärare.  

Kultursamordnare/Verksamhetsledare Jerker Johansson 0970-818 712, 070-322 33 70 

jerker.johansson@gallivare.se  

Kultursamordnare barn- & ungdom 0970- 818 551, 072-598 85 05 

anneli.nilsson@gallivare.se 

 

 

 

 
ANMÄLAN TILL KULTURSKOLAN 
 

Personnr: ____________________  Tel:______________________________________ 

 

Namn:______________________________________________________________________________________________ 

 

Adress:_____________________________________________________________________________________________ 

 

Postnr:______________________  Ort:___________________________________________________________________ 

 

Till hösten kommer jag att gå i skola:____________________________________  Klass:____________ 

 

Jag söker följande: Markera med 1=första hand, 2=andra hand, 3= tredje hand  

 

 _______Drama        _____  Klarinett              _____ Elbas _____ Piano/keyboard              

  

 _______Sång      ______ Saxofon             _____ Gitarr _____ Slagverk/trummor         

                                                                                                

 

Jag har följande syskon som deltar i Kulturskolan: ___________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift   Text namnförtydligande Elevens underskrift

       

 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 
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