KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2022:4 - 003

Riktlinjer för kulturskolan i Flens
kommun, inklusive regler för hyra av
instrument

Antagen av kommunfullmäktige 2022-03-28 § 20

1

Riktlinjer för kulturskolan i Flen
A. Allmänt
A.1. Kulturskolans verksamhet
Kulturskolans verksamhet är frivillig och vänder sig till barn och ungdomar som är
bosatta i Flens kommun eller studerar vid en skola i kommunen fram till och med
vårterminen det år de fyller 22 år. Kulturskolans verksamhet är avgiftsfri för de barn och
ungdomar som deltar.
A.2. Kulturskolans aktiviteter
Inom ramen för kulturskolans verksamhet erbjuds aktiviteter som exempelvis
instrumentalundervisning, sång, dans, drama, teater.

B. Ansökan och antagning
B.1. Ansökan till Kulturskola
Ansökan till kulturskola sker via e-tjänst eller skriftligt på särskild blankett. När ansökan
gjorts kvarstår den tills vårdnadshavare eller eleven gjort en skriftlig avanmälan via
e-tjänst eller på särskild blankett. Det innebär att ny anmälan inte behöver göras vid nytt
läsår eller liknande.
B.2. Antagning till kulturskoleverksamhet
Vid vilken tidpunkt en elev kan antas till kulturskoleaktivitet avgörs individuellt och i
samråd mellan kulturskolechef och berörd lärare. I bedömningen tas nödvändig hänsyn
till tillgängliga resurser.
Antagen elev meddelas i god tid innan kursstart.
B.3. Prioritering av elevers val
Elev som inte kan erbjudas sitt förstahandsval erbjuds sitt andra- eller tredjehandsval.
Elev har möjlighet att tacka nej till andra- respektive tredjehandsval och kan istället välja
att ”stå i kö” för sitt förstahandsval.
Kulturskolan prioriterar i första hand att flera elever ges möjlighet att antas på en
kursplats framför att en elev antas på flera kursplatser.

C. Instrument och övrigt material
C.1. Allmän princip
Den allmänna principen är att elev (målsman) själv bekostar instrument och läromedel.
C.2. Utlåning och hyra
Vid utlåning av instrument prioriteras nybörjare. Flerårig utlåning av instrument
förekommer endast om tillgången av instrumentet medger det.
Målsman ska lämna ansvarsförbindelse för lånat instrument och erlägga instrumenthyra.
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C.3. Instrumenthyra
Instrumenthyran är 300 kronor per instrument och termin. Instrumenthyra tas ut för varje
elev. Om flera elever från samma familj hyr instrument betalas hyra för varje elevs
instrument.

D. Avanmälan och avstängning
D.1. Avanmälan
Avanmälan görs till kulturskolans expedition via e-tjänst eller skriftligt på särskild blankett.
D.2. Avstängning
Kommunen kan i följande fall stänga av en elev:
- Om instrumenthyra inte betalats enligt reglerna.
- Om elev eller vårdnadshavare uppträder på ett sådant sätt att övriga elevers
säkerhet eller trygghet riskeras.
För krav och avstängning gäller särskild rutin.
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