
 Blockflöjt

 Tvärflöjt*

 Oboe*

 Saxofon*

 Klarinett*

 Piano/Keyboard 

 Sång

 Trumpet*

 Trombon*

 Valthorn*

 Tuba* 

 Fiol*

 Cello*

 Elbas

 Gitarr

 Elgitarr

 Trummor/slagverk

 Instrumentlek (årskurs 1)

 Barndans (4-6 år)

 Klassisk balett (från 7 år)

 Jazzdans (från 7 år)

 Musikal (årskurs 4-6)

 Musikal (från årskurs 7)

          

         Teater (från 6 år)

         Film (från åk 5)

         Musikproduktion (från åk 7)

          Suzuki cello (från 5 år)

          Skriva för film och skönlitteratur

Tillstånd för fotopublicering 
Jag godkänner som målsman att bilder på mitt barn publiceras på Kulturskolans 
webbsida och i informationsmaterial.

Jag önskar hyra instrument       Jag har eget instrument

Ämneskurser

Elevens 
personuppgifter

Anmälan till Kulturskolan
SKOLAN
KULTUR

E N K Ö P I N G

Instrument

Instrument märkta med * ovan finns att hyra. 

Fyll i ditt val 

Personnummer Efternamn Förnamn

Telefonnummer Adress Postadress

Mobilnummer och e-post

Skola Klass Eventuell ny skola Ev. ny klass

Ort och datum Målsmans underskrift

Adress: Kulturskolan, Kyrkogatan 2, 745 31 ENKÖPING | Telefon: 0171-62 52 64 
www.kulturskolanenkoping.se

Vid spel på skoltid
Mitt barn får gå ifrån ordinarie lektion för att få musikundervisning i Kulturskolans regi. Ja Nej

Målsmans
personuppgifter

Mobilnummer och e-post

Personnummer Efternamn Förnamn

Telefonnummer dagtid Adress Postadress

Ja Nej

Allmän information Vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion, efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift. 
Terminsavgift och eventuell instrumenthyra betalas för hela terminen, även om eleven avbryter eller inte kan vara med på alla 
lektioner. Vi erbjuder alla elever som börjar vid terminsstart 26 lektionstillfällen per läsår. Om elev vill sluta sin undervisning ska 
detta meddelas expeditionen via telefon eller e-post. Man kan anmäla sig när som helst under året.
För aktuella avgifter se www.kulturskolanenkoping.se/anmalningsblanketter/avgift/

Jag är införstådd med och accepterar villkoren för anmälan och betalning.

Information GDPR Personuppgifterna i denna anmälan kommer att användas vid registrering, fakturering och administration av elevs 
kursdeltagande i Kulturskolan, i enlighet med GDPR. För mer information se www.kulturskolanenkoping.se/vanliga-fragor/

(16-25 år)


