Läsåret
2022/2023
Nyanmälan till Musikskolan
Elev
Namn: ………………………………………………. Personnummer: …………………...…………….
Skola ht 2022: ..………………………..…….……... Klass ht 2022: ………………..……...………......
Betalningsmottagare
Namn:………...………………………………….…. Personnummer: ……………………...…………..
Gatuadress: ……………………………………….... Postnummer och ort:...…………………………...
Vårdnadshavare
Namn, Förälder 1: ….…………….…........................ Förälder 2:……………………………………….
Tel. hem,.Förälder 1: ………….………………........ Förälder 2: .………………………........................
Mobil, Förälder 1:…………………………………... Förälder 2: …………..……………….……….....
E-post, Förälder 1: ……………………………….… Förälder 2: …………………………….……........

Markera 1:a, 2:a och 3:e handsval.

□ Musikverksta’ .□ Blockflöjt
(för elever i
årskurs 1)
.□ Tvärflöjt
.□ Musikteori
.□ Klarinett
(för den som
kommit en bit)
.□ Saxofon
Träblås

.

Instrument

Bleckblås

Stråk

□ Trumpet
.□ Valthorn
.□ Trombon
.□ Baryton
.□ Tuba

□ Violin .□ Gitarr .□ Piano
/Keyboard
.□ Viola
.□ Elbas
.□ Cello
Slagverk
.□ Kontrabas .□ Trumset

.

Sträng

Tangent

.

□ Har eget
Har syskon
□ Jag tillåter att bild/namn på eleven publiceras
□ Önskar hyra □i Musikskolan
på www.boxholmsungdomsorkester.nu
Målsmans underskrift samt datum
…………………………………………………………………………

Dataskyddsförordningen
(GDPR) tillämpas
angående lämnade
personuppgifter.

Villkor
Avgifter per termin



Ämneskurs
Syskonavgift

750 kr
650 kr




Biinstrument
650 kr
Instrumentlån
200 kr
(År 2-300 kr)

Avanmälan
Om du fortsätter i samma ämne behåller du din plats till dess vi får in en avanmälan. Denna
skall göras av målsman till Musikskolan per mail, telefon eller vid ett besök. Du pratar
självklart också med din lärare och lämnar tillbaka ditt låneinstrument (om du har ett sådant) i
samband med att du slutar.
Avgiften
Terminsavgiften debiteras elev som ej avanmält sin plats inom de tre första lektionstillfällena
per påbörjad termin.
Instrumentlån
Instrumentlån gäller endast vid deltagande i avgiftsbelagda ämneskurser och vissa instrument i
mån av tillgång.
Antagningsordning
Tyvärr har vi inte möjlighet att bereda alla sökande en plats och därför är det viktigt med
andra och tredjehandsval. Nedan antagningsregler tillämpas i följande ordning:
1. Elever som begärt uppehåll.
2. Inflyttade elever med intyg från musik och kulturskola.
3. Elever från kölistan – elever som stått i kö över ett år prioriteras, annars gäller ”äldst
går först”.
4. Nyanmälda elever.

Välkommen med din anmälan till:
Boxholms Musikskola
Boxholms kommun
Box 79
595 03 Boxholm

Kontaktperson:
Musikledare Martin Olsson
Telefon: 070-085 10 56
E-post: martin.olsson@utb.boxholm.se

