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Taxa och avgiftsregler för kulturskolan i Flen

A.

ALLMÄNT

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.

2.

Kulturskolans aktiviteter
Inom ramen för kulturskolans verksamhet erbjuds aktiviteter som exempelvis
instrumentalundervisning, sång, dans, drama, teater.

B.

ANMÄLAN OCH INTAGNING

1.

Anmälan till kulturskola sker skriftligt på särskild blankett.
Anmälan är bindande till dess att skriftlig avanmälan gjorts.

2.

När elev kan antas till kulturskoleaktivitet avgörs individuellt och i samråd
mellan kulturskolechef och berörd lärare. I bedömningen tas nödvändig
hänsyn till tillgängliga resurser.

3.

Elev som inte kan erbjudas sitt förstahandsval erbjuds sitt andra- eller
tredjehandsval. Elev har möjlighet att tacka nej till andra- resp tredjehandsval
och kan istället välja att ”stå i kö” för sitt förstahandsval.

4.

Elev har möjlighet att kostnadsfritt prova under två lektioner, fr o m den tredje
erbjudna lektionen gäller full terminsavgift.

C.

INSTRUMENT OCH ÖVRIGT MATERIAL

1.

Den allmänna principen är att elev (målsman) själv bekostar instrument och
läromedel.

2. Vid utlåning av instrument prioriteras nybörjare.
3. Flerårig utlåning av instrument förekommer endast om tillgången av instrumentet medger
det.
4. Målsman ska lämna ansvarsförbindelse för lånat instrument och erlägga instrumenthyra.
5. Ensemblenoter och liknande material bekostas som regel av skolan.
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D. AVGIFTER
1. Avgiften består av obligatorisk deltagaravgift och av instrumenthyra för de elever som hyr
instrument av skolan.
2. Deltagaravgiften uppgår till 600 kr per elev, aktivitet och termin.
Deltagaravgift tas ut för maximalt två barn per familj.
3. Instrumenthyran är 300 kronor per elev, instrument och termin. Instrumenthyra tas ut för
samtliga barn i familjen.
4. Avgift erläggs terminsvis.
5. Befrielse från/nedsättning av avgift
När särskilda skäl finns kan avgiften storlek reduceras. Förvaltningschef beslutar om
sådan avgiftsbefrielse/avgiftsnedsättning.

E. AVANMÄLAN/AVSTÄNGNING
1. Avanmälan görs till kulturskolans expedition skriftligt på särskild blankett.
Halv avgift debiteras för elev som ej avanmälts före kulturskolans terminsstart.
Full avgift debiteras för elev som ej avanmälts två veckor efter kulturskolans terminsstart.
2. Avstängning från kommunens sida kan ske i följande fall:
- Om elev har upprepad frånvaro utan giltigt förfall
- Om avgift ej betalas enligt fastställd taxa
3. För krav och avstängning gäller särskild rutin.

Gäller från och med 2016-08-01
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