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Om Kulturskolan
Kulturskolan i Norberg har under lång tid varit, och är fortfarande en
viktig del i kulturlivet i Norbergs kommun. Många barn och ungdomar
har och har under åren haft Kulturskolan som språngbräda ut i ett liv
med musikalitet och kreativitet. Kulturskolans personal erbjuder
undervisning i musik, dans och film och media till kommunens invånare, dock prioriteras barn och ungdomar i antagningsförfarandet. I
mån av plats antas även vuxna som elever på Kulturskolan.
De flesta lektionstillfällena erbjuds på skoltid i samråd med klassföreståndare och eventuell annan skolpersonal. Undervisningen på Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. Undervisningsspråket är
svenska.
Kulturskolan arrangerar ett flertal konserttillfällen under läsåret samt
deltar i ett flertal av grundskolans evenemang. Samarbeten förekommer
också med omkringliggande kommuners Musik – och Kulturskolor.
Kulturskolan är en frivillig skolform och en anmälningsavgift tas ut för
varje termin.
Kulturskolan i Norberg kan erbjuda undervisning i följande ämnen;
Dans, film och media, sång, kör, musiklek, piano/ keyboard, gitarr,
elgitarr, elbas, slagverk/ trummor, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, violin, viola, och cello.
Ett begränsat antal instrument finns att hyra. Hyreskostnaden per
termin är 265Kr. De instrument som går att hyra är; violin, viola, cello,
tvärflöjt, klarinett, altsaxofon, trumpet, trombon och ett mindre antal
gitarrer. Spelböcker bekostas och inköps av elev eller dess målsman i
samråd med undervisande lärare.

Terminsavgifter

Förskoleklass, Åk1 och Åk2:

265Kr/termin

Åk3 och äldre:

530Kr/termin

Dans

265Kr/termin

Film och media

265Kr/termin

Hyresavgift för instrument:

265Kr/termin

Syskonrabatt:

20%

Musiklek och kör:

Avgiftsfritt

Antal lektioner
På ett läsår erbjuder Kulturskolan 25 lektionstillfällen. Som
lektionstillfälle räknas även konserter, andra framträdanden och
studiebesök.
Det åligger elev eller dess målsman att i god tid meddela
eventuell frånvaro från lektion på Kulturskolan. Ansökan om
plats sker skriftligt på separat ansökan. Tänk på att samma
målsman måste skriva under samtliga ansökningar inom samma
familj om syskonrabatten ska gälla. An söka n ä r bin da n de och
efter tre undervisningsveckor debiteras terminsavgiften som inte
kan reduceras eller återbetalas. Om elev önskar säga upp sin plats
i Kulturskolan under pågående termin ska detta ske skriftligt på
särskild blankett. För att behålla sin plats på Kulturskolan till
nästa läsår ska elev eller dess målsman lämna in en återanmälan
före vårterminens utgång.

