
Information och regler 
 
Musik  
Spela instrument 
Vi erbjuder instrumentundervisning från och med årskurs 2 till och med gymnasiet. Från och 
med årskurs 2 har du möjlighet att spela ett blåsinstrument eller fiol. De övriga instrumenten, 
exempelvis; trummor, gitarr och bas kan du välja från årskurs 3. Du spelar 20 minuter i veckan 
enskilt eller i grupp i samband med skoldagen. Spellektioner kan utebli p.ga. andra 
skolaktiviteter. När du spelar ett instrument får du vara med i föreställningar, konserter och 
projekt av olika slag. Vi erbjuder även orkesterverksamhet utan extra avgift. Vi 
rekommenderar att köpa en egen spelbok enligt lärarens förslag.  
 
Körsång 
Du kan anmäla dig till körsång.  
Grupp 1: årskurs 1-3  
Grupp 2: årskurs 4-6  
 
Spela i band 
Av alla elever som anmäler sig till att spela i band, sätter vi ihop lämpliga grupper på varje 
skola.  
 
Instrument uthyrning 
Du som inte har ett eget instrument har möjlighet att hyra det i mån av tillgång. Följande 
instrument kan du hyra för 50 kronor i månaden: flöjt, klarinett, saxofon, trumpet och fiol. 
Instrumentet återlämnas i gott skick vid avslutat aktivitet. Du är ansvarig för instrumentet 
under tiden du hyr den. Förvara instrumentet alltid i fodralet när du inte spelar. Förvara 
instrumentet i normal rumstemperatur, ej i en kall bil eller i närhet till en hög värmekälla. Efter 
spelstunden torkar du instrumentet enligt lärarens instruktioner. Kontakta läraren om det 
uppstår problem med instrumentet.  
 
Dans  
Du kan anmäla dig till dans i åldern 4 - 18 år. Danslektionerna ges efter skoltid och grupperna 
delas in efter ålder och erfarenhet. På dansen fokuserar vi på dansglädje, arbetar med EQ och 
blandar in dansteknik för att utveckla oss till starka dansare. Vi kommer testa på olika 
dansgenrer så som: Hiphop, jazzdans, balett, modern- och nutida dans samt olika 
improvisations- och kompositions övningar. Danseleverna arbetar ofta tillsammans med 
teater och musikeleverna. Varje år anordnas någon form av uppvisning/föreställning. 
 
Teater  
Du kan anmäla dig till teater i åldern 9 – 18 år. Teaterlektionerna ges efter skoltid i ålders 
integrerade grupper.  
 
Film 
Filmskapande är en ny kurs från hösten 2021 för intresserade ungdomar i högstadieåldern 
13 - 15 åringar.   



Bild  
Bildkonst verkstan är i åldrarna 6 – 18 år. Undervisningen bygger på modern nutidskonst. 
Första året ligger tyngdpunkten på måleri och teckning, andra året på grafik och form samt 
olika tekniker. Varje år anordnas en utställning. Grupptillhörighet bestäms efter ålder och 
mognad.  
 
Keramik 
Att skapa keramik är en process där leran omvandlas genom olika faser till färdig keramik. 
Keramikkurserna har vi i Svefis lokaler efter skoltid.  
 
Anmälan 
Anmälan gör du via vår hemsida, där kan du välja språk svenska/finska. Anmälan är bindande. 
Du kan anmäla dig till vår verksamhet under hela läsåret men vi ser gärna att du anmäler dig 
senaste 30 maj till nästa läsår. När du har anmält dig till Kulturskolan hamnar du i kö och när 
lediga plaster finns tar vi in elever löpande från kön i anmälningsordning. 
 
Antagning och köregler 
När du blir antagen till Kulturskolan får du besked från undervisande lärare via mejl eller sms. 
I första hand får de elever som redan har en plats fortsätta. Om inte alla nya elever får plats 
ställs nyanmälda i kö i anmälningsordning. Antagningen sker oftast vid terminsstart men även 
under läsåret, om det blir lediga platser. När vi erbjuder dig en plats och du tackar nej betyder 
det att du förlorar din plats i kön. Om du inte svarar alls förlorar du din plats. Om vi erbjuder 
dig en plats mitt under terminen kan du tacka nej en gång men stå kvar i kön. När du fått en 
plats på Kulturskolan har du kvar den till vårdnadshavaren säger upp den via hemsidan samt 
kontaktat undervisande lärare.  
 
Om eleven ej deltar på tre lektioner utan att meddela frånvaro kommer vi ta bort er placering 
och ni förlorar er plats.  
 
Avanmälan 
Avanmälan ska göras av vårdnadshavare via mejl/sms till undervisande lärare samt säger 
upp den via hemsidan. Det räcker inte att säga till lärarna eller inte komma på lektionen. Om 
du vill säga upp din plats rekommenderar vi att göra det senast 2:a januari för vårterminen 
och 31:a maj för höstterminen.  
 
Prova på och Öppet hus. 
Kulturskolan anordnar Öppet hus under maj månad där du kan träffa alla pedagoger och 
prova på vårt utbud. Pedagogerna gör även en turné under vår eller höstterminen där du får 
ta del av utbudet och fråga om vår verksamhet. 
 
 
 
 
 



  


