Anmälningsblankett (även för vuxenelev)
Observera att anmälan i första hand ska göras via Bank-ID.
Endast om Bank-ID saknas ska denna blankett användas.
Texta tydligt tack!
Elevens förnamn

Elevens efternamn

Bostadsadress

Personnummer (10 siffror)

Postnummer

Ort

E-post, vårdnadshavare

Skola

Årskurs

Telefon bostad

Mobiltelefon vårdnadshavare

Telefon arbete

Mobiltelefon elev

c

Vuxenelev

Vuxenelev undervisas alltid enskilt
eller i vuxengrupp.

KULTURSKOLANS NOTERINGAR

MUSIK
c Blockflöjt

c Klarinett

c Gitarr/elgitarr

c Tvärflöjt

c Elbas

c Oboe

c Fiol/altfiol

c Bastuba

c Sång

c Valthorn

Kryssa för
önskat val!

c Kör

c Saxofon

c Piano

c Trumpet

c Cello

c Trombon

c Kornett

c Trummor

TEATER

INFORMATION
Det går att studera flera ämnen
parallellt i mån av
plats.
För kunna
nås av viktig
information är
det angeläget att
brukarna förser
Kulturskolan
med aktuellt
mobiltelefonnummer och
e-postadress.

9

c Vuxengrupp

Teater/drama

BILD/MEDIA

DANS

c Teckning

c Showjazz

c Målning

c Streetdance

c Foto (digital)

c Barndans

c Film (digital)

c Musikalkören

Från årskurs 5
Från årskurs 5
Från årskurs 7

Slagverk

Obligatorisk uppgift.

c Teater/drama

Undertecknad medger att eleven går ifrån ordinarie lektion för lektion på Kulturskolan.

c

Ja

c

Nej

GLÖM EJ SKRIVA UNDER HÄR — TACK!
Ort

Datum

Jag godkänner att bilder på mitt barn, tagna under undervisning/föreställning, får publiceras i tryck och på Kulturskolans hemsida.
Om jag istället önskar ett förbud meddelar jag detta skriftligen. Jag har tagit del av villkor nedan och godkänner dessa. 6
Underskrift av vårdnadshavare — alternativt vuxenelev

Namnförtydligande

"

) !

Terminsavgiften är 800 kr.
Terminsavgift debiteras tills uppsägning av plats sker.
OBS! Se Kulturskolans folder för en översikt av samtliga terminsavgifter.

VILLKOR • LÄS TEXTEN I DENNA
RUTA INNAN DU SKRIVER UNDER!

Postadress och
besöksadress

Telefon
expedition

Telefon rektor

Telefax

Exp.tid

Nynäsvägen 20
149 40 NYNÄSHAMN

08-520 735 80

08-520 735 81

08-520 132 57

Mån
Tis & ons
Tors
Fre

13-16
8-17
14-19
8-15

E-post
Hemsida
kulturskolan@nynashamn.se
www.nynashamn.se/kulturskolan

Bl. version 2017-06-15

Om eleven inte ska fortsätta nästa termin måste vårdnadshavare säga upp platsen senast: 15/8 för att ej debiteras för följande hösttermin,
och 15/12 för att ej debiteras för följande vårtermin. Uppsägning av plats måste göras till expeditionen av vårdnadshavare.
Påbörjad termin debiteras med gällande terminsavgifter. För nybörjare, dvs. första terminen i ett ämne, ges möjlighet att prova på ämnet det
första lektionstillfället. Uppsägning av plats för nybörjare görs till expeditionen senast innan det andra lektionstillfället för att undvika debitering av terminsavgift. Vid utebliven betalning påförs lagstadgad påminnelseavgift.

