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Välkommen till Kulturskolan!

Våren 2020
Alla längre kurser startar vecka 3 och slutar vecka 23.
Kortare kurser startar senare på terminen.
Veckor och dagar då vi inte har ordinarie kursverksamhet:
17-21 februari Sportlov
6-13 april Påsklov
1 maj Helgdag
21-22 maj Ingen undervisning

Avgifter
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om deltagaravgifterna för
Kulturskolans kurser från och med 1 januari 2020.
Avgiften blir 850:- för en helterminskurs.
Läs mer om avgifterna på uddevalla.se/kulturskolan

Bra att veta

• När en lärare blir sjuk försöker vi att sätta in en vikarie. Om detta
inte går så måste vi tyvärr ställa in lektionen. När en lektion ställs
in kontaktar vi dig via e-post eller sms.
• Om du blir sjuk, eller av annan anledning inte kan komma till din
lektion, vill vi att du kontaktar antingen din lärare, via lärarens
e-post, eller kulturskolan@uddevalla.se
• Du kommer att få Nyhetsbrev från oss, där vi berättar kort om det
som är på gång samt om det vi gjort.
Inför olika arrangemang får du också Informationsbrev.
• Vi har café på Skolgatan 4 måndag-torsdag 16.00-19.00.

KULTURSKOLAN UDDEVALLA
Skolgatan 4

uddevalla.se/kulturskolan
kulturskolan@uddevalla.se

Följ oss på Instagram:
kulturskolan_uddevalla

Postadress: Kulturskolan,
Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla

KULTURSKOLAN

˜ INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR PÅ KULTURSKOLAN ˜

Kulturskolans
bestämmelser
Har jag möjlighet att testa om jag
valt rätt kurs?
Ja. Första lektionen på din kurs är en
prova-på-gång för dig som är ny elev.
Om du inte vill fortsätta måste du omgående göra en avanmälan till Kulturskolan – absolut senast dagen innan andra
lektionen.
Måste jag betala om jag inte kan eller
vill fortsätta kursen?
Gör du din avanmälan för sent måste du
betala full terminsavgift även om du inte
kommer på lektionerna. Om du avbryter
din kurs på grund av sjukdom ska du
styrka det med ett läkarintyg.

Vi skickar e-post!

RUM är vår elevförening.
Du får information om
föreningen av din lärare.
Styrelsen vill gärna bli ﬂer
och de tar tacksamt emot
idéer om verksamheten.
Vill du veta mer besöker du
uddevalla.se/kulturskolan

Språkresan
Vi kommer att bjuda åk 2-4
på ”Språkresan” i vecka
12-13. Många av våra elever
deltar.

Den traditionella Kulturfesten blir 24-28 maj med
avslutande Karneval
30 maj.

Håll dig
uppdaterad!
Prenumerera på
uddevalla.se/kulturskolan
så får du ett mejl varje gång
en nyhet dyker upp

För att spara både på miljön och på vår tid, använder vi e-post när vi vill informera dig om allt som
händer på Kulturskolan.
Du kan som vårdnadshavare logga in på din portal
i vårt administrativa system SpeedAdmin. Där kan
du kontrollera att dina uppgifter stämmer, lägga till
ﬂer kurser eller avsluta kurser.
För att logga in behöver du BankID.
Du hittar hittar inloggningslänken till elevportalen
på vår hemsida uddevalla.se/kulturskolan

Hur säger jag upp min plats på
Kulturskolan?
Om du vill avsluta din undervisning ska
du eller din vårdnadshavare omgående
säga upp din plats. Detta gör du genom
att gå till vår hemsida och klicka på ”Anmälan och uppsägning”.
Som elev/vårdnadshavare på Kulturskolan är du registrerad i Kulturskolans
administrativa system SpeedAdmin.
All avanmälan sker här. Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp
av BankID. På din startportal ﬁnner du
länken ”avanmälan” som du använder.
Din avanmälan är giltig när den har
bekräftats av Kulturskolans expedition.
Du får då ett meddelande om att din
plats är uppsagd.
Kan jag bli fotograferad eller ﬁlmad?
Ja, elever i Kulturskolans verksamhet
kan komma att fotograferas och ﬁlmas.
Dessa foton och ﬁlmer kan användas
för publicering i broschyrer och annan
dokumentation samt på Kulturskolans
sidor på Uddevalla kommuns webbplats,
uddevalla.se.
Vi publicerar inget utan samtycke från
vårdnadshavare och elev.
Kan du inte komma till din lektion?
Om du inte kan komma till din undervisning måste du ge besked till läraren. Om
du varit frånvarande mer än tre gånger i
följd utan att läraren fått något meddelande, kan du förlora din plats.
Om läraren är sjuk får du eller din
vårdnadshavare meddelande via e-post
eller sms.
Hur många instrumentkurser
kan jag gå?
Just nu har vi kö till de ﬂesta instrument.
Det innebär att varje elev kan gå
maximalt två instrumentkurser.

