Anmälan och avanmälan –
Musik- & kulturskolan

Skolförvaltningen

Information
Musik- och kulturskolan är avgiftsfri.
Vid anmälan är det viktigt att du fyller i ett första- och andrahandsval. Är det fullt på ditt förstahandsval kanske det
finns ledig plats på ditt andrahandsval. Antagning till undervisning görs löpande när lediga platser finns. Till piano,
gitarr och slagverk är det ofta många i kö. När en plats blir ledig på ditt val av aktivitet erbjuds du plats utifrån
kösystemet. När en lärare kan ta emot dig kontaktar den dig.
För att kunna anmäla dig till ett instrument behöver du ha ett eget instrument. Musik- och kulturskolan kan dock
hyra ut till exempel saxofon, trumpet, fiol och cello i mån av tillgänglighet. Det kostar 75 kronor per månad att hyra
ett instrument och fakturering sker en gång per halvår.
Om du har valt att avsluta en aktivitet och har hyrt ett instrument av Musik- och kulturskolan ska det lämnas
tillbaka senast en vecka efter att eleven har slutat. Lämna tillbaka det till läraren eller kontakta
musik.kulturskola@harnosand.se alternativt 0611 - 34 85 92.

Anmälan eller avanmälan

 Anmälan

 Avanmälan

Elevens uppgifter
Namn

Personnummer

Skola

Klass

Telefonnummer

Val av aktivitet vid anmälan
Förstahandsval

Andrahandsval

Motivera gärna ditt/dina val

Val att avsluta aktivitet
Aktiviteten jag vill avsluta

Datum då aktiviteten avslutas

Har du hyrt ett instrument? Om ja, observera att instrumentet ska lämnas åter till musik- och kulturskolans
expedition.

 Ja

 Nej
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Organisationsnr
212000-2403

E-post
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Vårdnadshavarens uppgifter
Namn

Telefonnummer

E-post

Samtycke till publicering
Jag godkänner att bilder av eleven publiceras på internet och trycksaker enligt dataskyddsfördordningen:
 Nej

 Ja

Här kan du lämna eventuell övrig information till handläggare:

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen(GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
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