Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kulturskolan Gotland

Villkor, anmälningsrutiner och prislista
Vilka får söka?
Vi tar emot ansökningar gällande alla som under året fyller minst 4 år – även om vi
oftast inte erbjuder undervisningen förrän vid cirka 7 års ålder. Undantag framgår av
beskrivningen för dessa ämne/kurser på ansökningssidan. Även vuxna (efter
gymnasieåldern) kan söka, men erbjuds endast undervisning i vissa undantagsfall.
Anmälan
Ansökan görs digitalt via länk på vår hemsida www.gotland.se/kulturskolan. Om anmälan
gäller elev med skyddad identitet tas istället kontakt med Kulturskolans expedition på tel.
0498-26 94 82. Du kan göra din ansökan till Kulturskolan när som helst under året, och vi tar
in elever när det är möjligt.
Antagningsbesked
Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje
nytt läsår blir det ofta större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då.
Aktuell pedagog tar kontakt via den mailadress som angivits i anmälan, eller på annat sätt.
När du valt flera alternativ och sedan får plats på ett av de individuella ämnen du valt
(instrument eller sång), tas de lägre alternativen till individuell undervisning bort från kön.
En ny ansökan kan därför behöva göras, om det finns önskemål om ytterligare ett
individuellt ämne senare. Eventuella högre prioriterade val till instrument eller sång kvarstår
alltid, liksom ansökningar till olika former av gruppundervisning, tills ni själva tar bort dem ur
systemet.
Om du inte kommer in direkt
Om vi inte kan erbjuda plats direkt, får du ändå en bekräftelse från oss och placeras i kö
utifrån:
- Ålder (Vi försöker låta alla i en viss ålder/årskurs - och som ansökt senast den sista maj komma in, innan vi erbjuder elever i nästa årskurs plats.)
- När din ansökan kom in till oss. (Av elever födda samma år, prioriteras den som stått längst
i kö.)
- Var du vill ha undervisningen. (Eftersom utbudet kan variera mellan skolor.)
- Om nödvändig utrustning finns eller kan hyras ut.
- Särskilda prioriteringar/behov.
- Förtur från annan kommun. (Kan bero på ämne och tidigare kulturskoleundervisning.)
- Könsfördelning.
Din ansökan står kvar under läsåret. Får vi ändringar i schemat, tar vi när det är möjligt in
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sökande från kön. Elever som tas in under pågående termin, kan få reducerad avgift (enligt
en tabell som vi tillämpar). Om du står på väntelista, behöver vi ändå senast den sista maj ha
en bekräftelse på att du vill kvarstå i kön inför kommande läsår.
Om du vill gå flera kurser
Finns det plats så går det bra att gå flera kurser. Om det är ditt första år hos oss och du
spelar ett instrument, vill vi dock helst inte att du börjar på ytterligare ett instrument.
Undantag kan ibland medges, om det till exempel handlar om instrument som vi har brist på
i våra ensembler.
Årlig bekräftelse på att uppgifterna i systemet är korrekta
Har du fått plats i Kulturskolan, har du kvar platsen tills du avanmäler dig i
anmälningsverktyget SpeedAdmin, eller tills Kulturskolan meddelat att undervisningen
avslutas av någon annan orsak. Dock behöver du årligen digitalt bekräfta – och vid behov
uppdatera - dina uppgifter i systemet.
Avanmälan - om du slutar
Om du inte tänker fortsätta delta i ämne eller kurs ska du avanmäla detta i SpeedAdmin så
snart som möjligt, och eventuellt hyrt instrument ska återlämnas. Görs ingen avanmälan
senast under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, debiteras full terminsavgift och
eventuell instrumenthyra.
När du slutar gymnasiet
När du slutar gymnasiet upphör också rätten att ha kvar din plats i Kulturskolan. Ibland kan
undantag göras, t.ex.:
- om det inte finns kö till ditt ämne och läraren har plats,
- om du ingår i gruppundervisning tillsammans med yngre elever och det ändå fungerar eller
är önskvärt för verksamheten, eller
- inför ansökning till högre studier inom ämnet, eller att du väntar på att få påbörja dessa.
Den som går hos oss under sådana förhållanden måste dock vara beredd på att på kort
varsel bli av med platsen. Återbetalning av del av terminsavgiften kan i så fall bli aktuell.
Om platsen inte utnyttjas
Om elev vid upprepade tillfällen och utan rimliga skäl uteblir från undervisningen, kan vi
besluta om att platsen tilldelas annan elev. I sådant fall medges ingen återbetalning av
terminsavgiften.
Om vi inte kan ge undervisning
Om vi på Kulturskolan av organisatoriska skäl inte längre kan tillhandahålla planerad
undervisning, så avslutas den också. Motsvarande del av terminsavgiften återbetalas i så fall.
Vid mer tillfälligt sådant avbrott eller minskning av undervisningen – och om vikarie inte har
kunnat sättas in, kan terminsavgiften komma att reduceras kommande termin.

Terminsavgifter
Våra internationella kurser är avgiftsfria. För övriga kurser gäller följande avgifter:
Instrumentalundervisning /sång
Utökad tid 30 min
Utökad tid 40 min
Suzukiundervisning (fiol/cello)

900 kr
1350 kr
1750 kr
1350 kr

Kör/ensemble elev som deltar i annan verksamhet
Kör/ensemble, elev som ej deltar i annan verksamhet

0 kr
400 kr

Bild & Form
Dans
Film
Musikteater
Teater
Projekt/kortkurser

800 kr
800 kr
800 kr
800 kr
800 kr
350/600 kr

Instrumenthyra
Hyra steppskor

450 kr
125 kr

Vuxna
Instrumentalundervisning/sång 30 min enskilt
Instrument grupp
Kör
Dans

1750 kr
1050 kr
550 kr
1050 kr

Som vuxen räknas den som fyllt 20 år vid terminsstart.
Syskonrabatt
Från det tredje (yngsta) barnet utgår ingen lektionsavgift, endast eventuell hyra för
instrument. Alla räknade barn ska vara mantalsskrivna på samma bostadsadress. Anmäl till
expeditionen tel. 0498-26 94 82 om denna regel är aktuell.

Avtal om publicering av ljud och bild
Elever i Kulturskolan deltar ibland i evenemang som konserter och andra framträdanden. Vi
vill gärna synliggöra sådant, t.ex. på vår hemsida www.gotland.se/kulturskolan eller på
Facebook, och är glada om ni vill teckna avtal som godkänner sådan publicering.
(Vår avsikt är att avtal framöver skall kunna upprättas digitalt, i samband med
ansökan/uppdatering, men SpeedAdmin har ännu ingen lösning för det, eftersom båda
vårdnadshavarnas godkännanden behövs för barn under 16 år.)
Istället kan ni om ni godkänner publicering skriva ut, underteckna och skicka in ett av
nedanstående två förslag till avtal. I båda filerna finns utförlig information:
Avtal som skrivs i förväg för eventuell publicering (gäller under ett år)
Avtal för begränsad publicering vid enstaka tillfälle

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR ska ett avtal upprättas med vårdnadshavare, om
barnet är under 16 år, för fotografering och filmning av deras barn i verksamheten. Är
barnet över 16 år görs avtalet med barnet självt.

GDPR och personuppgifter
Vi följer också Dataskyddsförordningen när det gäller registrering av personuppgifter.
Du har rätt att:
• kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
• kontakta regionens dataskyddsombud på 0498-269000.
• inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland.
Har du/ni frågor och funderingar kontakta
Kulturskolans expedition, tfn 0498 – 269482, epost: eva.attlerud@gotland.se

