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Välkommen till Krokoms Kulturskola läsåret 2017-2018
•

Merparten av Kulturskolans undervisning sker under skoltid, vilket kan innebära
att ert barn får gå ifrån den ordinarie skolundervisningen. När möjlighet finns
använder vi oss av rullande undervisningstider.

•

Det är många elever som söker till Kulturskolan. Lärarna lägger sina scheman med
utgångspunkten att så många sökande som möjligt ska få ta del av undervisningen.
Det innebär att vi inte alltid kan tillmötesgå elevernas önskemål om tid för
undervisningen.

•

Läraren kontaktar eleven så snart som möjligt efter höstterminens start för
att bestämma lektionstid. Eleven får då även information angående inköp av
instrument och noter, samt eventuellt lån eller hyra av instrument.

•

Eleven erbjuds minst 20 pedagogiska tillfällen under ett läsår. Ett pedagogiskt
tillfälle kan vara en individuell lektion, grupp- eller ensemblespel, ett uppträdande
eller en repetition inför ett uppträdande.

•

Lektionsbortfall som förorsakas av Kulturskolan, försöker vi i möjligaste mån att
ta igen så att minst 20 tillfällen uppnås. Vikarie sätts in då det är möjligt.

•

Kulturskolan ansvarar inte för lektioner som försvinner på grund av att eleven
glömt sin tid, är ledig, sjuk eller frånvarande på grund av grundskolans övriga
aktiviteter.

•

Oanmäld frånvaro mer än 3 gånger kan innebära att platsen i kulturskolan sägs
upp. Det är därför viktigt att ni meddelar frånvaro i förväg.

•

Undervisningen har uppehåll under våra projektveckor. Då arbetar kulturskolans
lärare med att planera och genomföra olika projekt. När projektveckorna infaller
meddelas i god tid.

•

När undervisningen avslutas på vårterminen beror på antalet pedagogiska tillfällen
respektive elev fått, grundskolans aktiviteter och eventuella uppspelningar före och
i anslutning till examen. Det kan skilja något mellan olika skolor och olika ämnen.

•

Elevavgiften är en administrationsavgift som är bindande. Detta innebär att
avgiften inte återbetalas om man vill avsluta sin undervisning under terminen.
Betalningen sker terminsvis.
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För att eleverna ska kunna utvecklas så mycket som möjligt är det viktigt att ni
föräldrar stöttar och uppmuntrar barnen i deras övande!
Vänligen meddela oss omgående om ni vill tacka nej till erbjuden plats!

Om ni har frågor och funderingar kontakta:
Administratör
Louise Kronsten

0640-161 76
louise.kronsten@krokom.se

Verksamhetschef
Stefan Konradsson

0640-161 53
stefan.konradsson@krokom.se

Välkommen till Kulturskolan!

