
    

Vimmerby Kulturskola Ansökan  

Kulturskolan läsåret 2019-2020  
   

Kulturskolans anteckningar 
 

Antagen fr o m datum: 
        _____________________________ 

 

Signatur: ____________________________ 
                            

 

Ja 

 Personuppgifter 
 

Elevens namn 
 
 

Personnummer (10 siffror) 

Adress 

 

Postadress 

Telefon bostaden 
 

 

Ev. mobiltelefon, elev 

Skola och klass läsåret 2019/2020 
 

Ev. e-postadress, elev 

 
 

 

Kursval 
Gör ditt val bland aktiviteterna nedan. Skriv en 1:a i rutan framför den ämneskurs du vill göra i första hand och en 2:a för ett 

andra alternativ ifall du inte får plats på 1:a valet. Du kan ha max 3 val. Vill du delta i mer än en ämneskurs, skriv det vid 

noteringar under ämneskurserna. För mer information om instrumenten och kurserna, gå in på 

www.vimmerby.se/kulturskolan  

 

 Ämneskurser 645 kr/termin  avgift för vuxen 1 500 kr/termin 

 Akustisk gitarr (från årskurs 3)   Piano (från årskurs 3)  

 Elgitarr (från årskurs 7)  Sång (från årskurs 7) 

 Elbas (från årskurs 7)      Kör (årskurs 2-6)* 

 Trummor (från årskurs 3, begränsat antal)      Kör (från årskurs 7)* 

*Ingen avgift för kör om du ingår i någon av de övriga ämneskurserna ovan. 

 

Notering: 

 

 Gruppverksamhet (välj ett eller flera alternativ)  645 kr/termin 

 Balett (från 5 år, flera åldersgrupper)  Film (från 10 år) 

 Streetjazz (från 8 år, flera nivå- och åldersgrupper)      Teater (från 6 år, flera åldersgrupper) 

 Breakdance (från 5 år, flera åldersgrupper)       

 Dans för vuxna (från 18 år)   

 Dans stepp för barn/vuxna   

     

 

Förälder/vårdnadshavare OBSERVERA Fakturan skickas till Vårdnadshavare 1 enligt folkbokföringens register. 
 

Förälder/vårdnadshavare 

 

 

Personnummer (10 siffror) 

E-postadress 

 

Mobiltelefon 

 

 

 
 

Telefon dagtid 
 

 

 

Anmälningsdatum 
 

 

Underskrift 
 

 

Avgiftsregler, se baksidan. 
 

Som förälder/ vårdnadshavare eller enskild vuxen elev tillåter jag att bilder på eleven kan förekomma 

i trycksaker, webbsida och dylikt i samband med Kulturskolans verksamhet:   

     

 

Som elev vid Vimmerby Kulturskola blir du också medlem i Kulturskolans elevförening. 
 

 

VÄND 
Nej 



  Ansökan
  Kulturskolan läsåret 2019-2020 
Vimmerby Kulturskola    

Post: Kulturskolan 598 81 Vimmerby Besök: Drottninggatan 23 
Telefon: 0492 76 94 55, exp Fax: 0492- 76 98 24  E-post: kulturskolan@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se/kulturskolan  

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

 

 

 

Ansökan skickas till Kulturskolan, eller lämnas i Kulturskolans grå brevlåda som sitter på väggen till höger om 

entrén (ut mot Drottninggatan). Antagningar sker fortlöpande för hösten 2019 respektive våren 2020. 

Vissa kurser och grupper har kö. Inför terminsstart lämnas besked om plats kan erbjudas. 
 

Avgiftsregler 
Kulturskolans avgifter faktureras för innevarnade termin (mars och oktober). Om avgiften inte betalas inom 

föreskriven tid, avstängs eleven från undervisningen. Om platsen sägs upp efter tredje lektionstillfället skall 

hela avgiften betalas. Eleven kommer inte att antas till någon ny verksamhet inom Kulturskolan förrän alla 

skulder är betalda. Detta gäller även syskon skrivna på samma adress. 

 

Hel avgift debiteras fr.o.m tredje lektionen och halv avgift debiteras om eleven erbjuds plats efter den 

1 november respektive 1 april.  

 

Om eleven vill avsluta sin undervisning åligger det förälder/vårdnadshavare att omedelbart säga upp elevens 

plats till expeditionen på Kulturskolan, samt till respektive lärare. 

 

Vid upprepad frånvaro (2 ggr i följd) utan att meddela kursläraren eller Kulturskolan, kan eleven mista sin 

plats, som då övergår till en annan elev. 

 

Kommunen har rätt att säga upp platsen om räkningen är obetald tre (3) månader efter förfallodatum, trots 

påminnelse. Om avgiftsskyldig, trots krav, resterar med betalning avstängs barnet från Kulturskolan. 

 

 

Övrig information till Kulturskolan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samtliga grupper startar under förutsättning att det finns tillräckligt elevunderlag. 

 
Personuppgifter i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med dataskyddsförordningen. 

 

Information med anledning av personuppgiftslagen 

I och med att du fyller i denna blankett kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos 

Kommunstyrelseförvaltningen i Vimmerby Kommun. Uppgifterna behövs för att stödja vår administrativa process för Kulturskolan.  
Enligt dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år erhålla besked om hur personuppgifterna 

behandlas. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som behandlas i strid med lagen.  

Mer information om personuppgiftsbehandlingar kan du läsa på www.vimmerby.se/dataskydd 

 


