Anmälan läsåret 2020/2021
Sista anmälningsdag 30/6

Obs! Anmälan måste göras även om eleven deltagit i undervisningen tidigare.

Allmän information
Kulturskolans huvuduppgift är att ge frivillig undervisning i instrument, sång eller annat ämne som till
exempel dans, drama eller film samt samspel i olika former. Ragunda Kulturskola tar emot alla elever
som anmäler sig inom utsatt tid. Kulturskolans lärare arbetar också integrerat i grundskolan med
klassorkestrar, grundkurs och projekt. Under projektperioder händer det att en del vanliga spellektioner
ställs in.
Från årskurs 3 får eleven anmäla sig för spelning av ett instrument eller sång, eller drama. Åk 7-9 har även
möjlighet att välja Digitalt musikskapande.
I årskurs 4 ingår deltagande i klassorkester som en viktig del i grundskolans musikundervisning.
Elever som nått behövlig musikalisk färdighet bör delta i ”Måndagsorkestern” (efter skoltid) i mån av
plats.För att kunna ta emot alla elever som önskar delta i Kulturskolans verksamhet sker undervisningen
om möjligt i grupper. Eleven skall vara medveten om att lika stor uppmärksamhet inte hinner ägnas
varje elev varje lektion.

OBS! Fr.o.m läsåret 2020/2021 kommer elever i åk 7-9 EJ att erbjudas speltider under lektionstid.

Speltiderna kommer istället att förläggas i anslutning till skoldagen (före/efter), dock senast 16.30, eller
under rast/håltimme. Elever I åk 3-6 däremot, kommer under läsåret att kunna använda sin elevens valtid som speltid.
Anmälan
Undervisningen är kostnadsfri, men eleven betalar för undervisningsmaterial tex. böcker och strängar mm.
Vår målsättning är att varje elev erbjuds 20 speltillfällen/läsår.
Elevens namn
Elev 1

Årskurs HT 2020

Skola HT 2020

Elev 2

Årskurs HT 2020

Skola HT 2020

Instrument/ämne
Elev 1

Elev 2

Vårdnadshavare
Vårdnadshavares namn

Adress

Telefonnummer (ej obl.)

Postnummer och ort

E-post

Persnr, obl. (för GDPR-säkerhet & register)

Detta behöver Kulturskolan veta om mitt/mina barn
Önskar låna instrument (stråk/blås)

Allergier?

Till dig som redan deltar i Kulturskolans verksamhet
Är du nöjd?
Ja

Nej

Vad kan vi göra bättre?

Blanketten skickas till: Ragunda kommun, Kulturskolan, Box 150, 844 21 Hammarstrand
eller maila den till kulturskolan@ragunda.se
Ifylls av Kulturskolan Anteckningar

Registrering

Datum

