Ansökan till
Kramfors kulturskola

Anmäl er gärna via Kramfors Kommuns e-tjänster.

www.kramfors.se

Elevens namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon, mobiltelefon

Skola

Klass

1 (2)

Valbara kurser för
årskurs 1 till och med 3

årskurs 4 till och med 6

årskurs 7 till och med 9

gymnasiet

Dans

Dans

Dans

Dans

Musikalskola (åk 3-5)

Blockflöjt

Blockflöjt

Blockflöjt

Cello

Cello

Cello

Dragspel

Dragspel

Dragspel

Elbas

Elbas

Elbas

Fiol

Fiol

Fiol

Gitarr

Gitarr

Gitarr

Klarinett

Klarinett

Klarinett

Kontrabas

Kontrabas

Kontrabas

Piano

Piano

Piano

Saxofon

Saxofon

Saxofon

Trummor

Trummor

Trummor

Trumpet

Trumpet

Trumpet

Tvärflöjt

Tvärflöjt

Tvärflöjt

Musikalskola (åk 3-5)

Låtskrivarkurs

Låtskrivarkurs

Solosång

Solosång

Sätt en etta (1) i rutan för ditt förstahandsval, en tvåa (2) i rutan för ditt andra och en trea (3) i
rutan för ditt tredjehandsval.
Dans går att kombinera med sång eller instrumentalundervisning.

_______________________________________________________________________________________________________
Adress
Kramfors Kulturskola
Ringvägen 15
872 22 KRAMFORS

Besöksadress
Ringvägen 15

Telefon
0612-804 25
0612-804 26

Webbplatser
kramfors.se/kulturskola
facebook.com/kramforskulturskola

E-post
kulturskolan@kramfors.se

Ansökan till
Kramfors kulturskola

2 (2)

Hur går antagningen till?
Vi tar emot din ansökan och ställer dig i kö på de ämnen du valt. Så snart någon lärare
kan ta emot dig i sin undervisning, kontaktar hen dig och kommer överens om en tid för
lektionen.
Lektionen sker i första hand på din vanliga skola under skoltid. I vissa fall kan lektionen
även ske utanför skoltid på Kulturskolan i Kramfors. Undervisningen sker i mindre eller
större grupper men även ibland enskilt.
Antagningen görs efter anmälningsdatum, lärarnas möjlighet i schemat och i vissa fall
åldersprioriteringar inom ämnet.
Om du blir antagen så behöver du ha tillgång till ett instrument att öva på hemma
När du blivit antagen till en kurs plockas du bort från andra kurser du köar till.
Undantaget dans som går att kombinera med sång eller instrument.
Att hyra instrument
Vissa instrument kan vi hyra ut från kulturskolan, till exempel blåsinstrument,
stråkinstrument och dragspel. Hyresavgiften för ett instrument är då 150 kr/termin.
Avgifter
Undervisningen är avgiftsfri men det tillkommer kostnader för spelbok.
Många instrumentalister och sångare får erbjudande om att vara med i en ensemble eller
orkester. Det kostar inget extra.
Ansvarig skolledare för antagning av eleverna är Kulturskolans chef, Daniel Jonsson
telefon 0612-804 25.
Vårdnadshavares/myndig elevs underskrift

Namnförtydligande

Datum

Telefon, mobiltelefon

E-post

Jag godkänner att bilder av mig (avser myndig elev) /eleven publiceras på internet och i trycksaker enligt
personuppgiftslagen (PuL).
Jag har tagit del av Kramfors kulturskolas information.
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