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Vem får gå på Sundsvalls Kulturskola?
Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 5 till 19 år. Observera att minst en vårdnadshavare måste
vara folkbokförd i Sundsvalls kommun.
Vad kostar det att gå på kulturskolan?
Det är gratis att delta i kulturskolans verksamhet.
Att delta i flera kurser samtidigt
I mån av plats är det möjligt att delta i flera kurser samtidigt. Det är dock inte möjligt att delta inom samma inriktning
(exempelvis Instrument). Du kan exempelvis delta i en fiolkurs samtidigt som du deltar i en bildkurs och en danskurs.
Du kan göra max tre val.
Hur går antagningen till?
Så snart någon lärare kan ta emot elev i sin undervisning kontaktar läraren vårdnadhavaren. Läraren och
vårdnadshavaren kommer överens om en tid och plats för undervisning. Antagning till instrumentalundervisning görs
löpande när vakanser uppstår. Antagning till inriktning dans, drama/teater, bild, muntligt berättande, kreativt
skrivande, film, och animation sker inför varje terminsstart.
Kulturskolans undervisningslokaler
Undervisning sker i största möjliga mån dagtid på elevens skola, via e-tjänsten framgår det vilka kurser som erbjud på
respektive skola under ”spelplatser”. Undervisning sker också på eftermiddagar i Kulturskolans lokaler på Floragatan
8 (här finns även vår administration). Bildverksamheten finns på Magasingatan 12 vid Navet och dansundervisningen
sker i danslokalen på Åkersviksskolan.
Läs mer om Kulturskolan på sundsvall.se

____________________________________________
Ort och datum

Barn och utbildning, februari 2018, reviderad juni 2018

Gör dina val på nästa sida.

______________________________________________
Underskrift vårdnadshavare/familjehem/god man

Valbara ämnen (Du kan högst kryssa i tre val)
Inriktning Bild

 Ministråk 5-6 år

 Skapande Bild 10 år

 Oboe 9-18 år

 Bild 10-12 år

 Piano 8-18 år

 Bild 13-18 år

 Saxofon 7-18 år

Inriktning Dans

 Toots 8-9 år

 Skapande Dans 6-9 år

 Trombon 7-18 år

 Dansmix 10-18 år

 Trummor och slagverk 9-18 år

Inriktning Drama och teater

 Trumpet 8-18 år

 Drama och teater 10-12 år

 Tvärflöjt 10-18 år

 Drama och teater 13-15 år

 Valthorn 10-18 år

Inriktning Film

Inriktning Kulturverkstad

 Animering 10-12 år

 Kulturverkstad 7-12 år (för barn med funktionsvariationer)

 Film 10-12 år

Inriktning Kör

 Film 13-15 år

 Boys 2 Men (killkör) 13-15 år

Inriktning Instrument

 Florus Chorus (tjejkör med antagningsprov) 13-15 år

 Altfiol 7-18 år

 Human (killkör) 13-18 år

 Bastuba 9-18 år

 Högstadiekören (tjejkör) 13-15 år

 Blockflöjt 8-18 år

 KörKILLErs (killkör) 10-12 år

 Cello 7-18 år

 Swing Kids (kör) 6-7 år

 Doods 6-18 år

 Visselpiporna (kör) 8-9 år

 Dragspel 10-18 år

 Voice Toys (tjejkör) 10-12 år

 Elbas 9-18 år

Inriktning Skriva och berätta

 Fagott 7-18 år

 Muntligt berättande 10-11 år

 Fiol 7-18 år

Kreativt skrivande 13-16 år

 Gitarr 9-18 år

Inriktning Sång

 Klarinett 9-18 år

 Sång 13-18 år

 Kontrabas 9-18 år

Läs mer om Kulturskolan på sundsvall.se

Skicka ansökan till: Sundsvalls Kulturskola, Floragatan 8, 852 37 SUNDSVALL

För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), se dokumentets sista sida.

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för
mer information se www.sundsvall.se

