YFU/mini-YFU

För mer information om uppsägningstid, våra ämnen, prislistor mm, se hemsidan
www.hassleholm.se/kulturskolan

Förnamn

Efternamn

Personnummer elev

Adress

Postnummer och ort

Vårdnadshavares personnummer

Telefonnummer

Elevens mobilnummer

Vårdnadshavares telefonnummer dagtid

Nuvarande ämne på kulturskolan

Nuvarande lärare på kulturskolan

E-post

Skola du ska gå i läsåret 12-13

Klass du ska gå i läsåret 12-13

Åker du skolskjuts?
Ja
Nej

Från och med årskurs 7 kan du välja att läsa mini-YFU här hos oss på Kulturskolan och från och
med årskurs 8 kan du välja YFU. Du får då två ämnen per termin och får möjligheten att fördjupa
dig ytterligare i ditt huvudinstrument. Detta kostar 1020 kr/termin. Diskutera dina alternativ med
din lärare!
Mini-YFU
Undervisning på två instrument. Åk 7 och framåt. Sammanlagt 40 min enskild undervisning i veckan. Provspelning
för att få plats. Kostnad: 1020 kr/termin

Jag vill spela/sjunga

utöver mitt nuvarande ämne

YFU - yrkesförberedande undervisning i musik. Åk 8 och framåt. Enskild undervisning på två instrument,
teori, gehör och röstvård. Eleven får sammanlagt 80 min undervisning i veckan. Detta är en bra linje för Dig som vill satsa
på musik. Du får provspela för att få plats. Kostnad: 1020 kr/termin
Jag vill spela/sjunga

utöver mitt nuvarande ämne

Anmälan till Kulturskolan är bindande. När undervisningen påbörjats kan återbetalning ej ske.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse enl. kommunens policy, varvid lagstadgad påminnelseavgift tas ut.
Upprepad frånvaro utan godtagbara skäl, innebär att platsen kan övergå till annan elev.
P g a att en stor del av undervisningen bedrivs under skoltid, tar eleven och målsman ansvar för att ev
förlorat kunskapsstoff, i det ordinarie skolämnet inhämtas på egen hand.

Härmed bekräftar jag att jag tagit del av den information om avgifter och betalningsansvar
som gäller på Kulturskolan Hässleholm. Om elev slutar under pågående termin så medges
ingen reducering eller återbetalning av avgiften.

Målsmans underskrift

Räkningsmottagare
Kulturskolan Hässleholm
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