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Elevens personnummer (10 siffror):

Elevens förnamn: 

Elevens efternamn:

Kurs

Jag anmäler mig till följande kurs:

Jag önskar även gå följande kurs: 

o   Jag vill hyra instrument (gäller stråk- och blåsinstrument samt dragspel)

När vi fått din anmälan placeras du i kö. Vi hör av oss när plats finns.  
Ingen bekräftelse på anmälan skickas ut. Bekräftelse skickas endast ut om anmälan  
sker via självservice/e-tjänst.

Får bilder på eleven tagna i samband med kulturskolans verksamhet publiceras för 
Järfälla kommuns ändamål i trycksaker och på hemsida?

o Ja              o Nej

Vårdnadshavare/myndig elev

Personnummer (10 siffror):

Efternamn:

Förnamn:

Adress:

Postadress:

Tel bostad:       tel arbete: 

Mobil:

E-post:

o

ANMÄLAN TILL KULTURSKOLAN

Trygg hantering av dina personuppgifter
Vi sparar uppgifter om dig som till exempel e-post och namn. Uppgifterna sparas enligt kommunens 
hanteringsanvisningar. Genom att kryssa i den här rutan godtar du att elevens namn finns med  
i elevlistor och att vi kommunicerar med dig exempelvis genom att skicka nyhetsbrev. Uppgifterna 
används även för fakturahantering och administration. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter utan 
ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller tacka nej till att få vårt nyhetsbrev. 
Du återkallar ditt samtycke genom att mejla till kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se

Jag har tagit del av de regler som gäller för avgiftsdebitering och antagning på kulturskolan. 

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev:

                                                                                                                 Datum:    
Blanketten skickas till adressen nedan:
Post Kulturskolan, 177 80 Järfälla Besök K, Mjölnarvägen 8 Telefon 580 285 00  
E-post kontakt@jarfalla.se Hemsida jarfalla.se/kulturskolan 

Blanketten går att fylla i direkt i datorn utom underskrift av vårdnadshavare



REGLER, AVGIFTER, FAKTA

Anmälan 
Det år barnet har uppnått rätt ålder för 
en kurs kan du anmäla barnet till 
kulturskolan. Anmälan finns som 
e-tjänst eller som blankett att skriva ut 
från vår hemsida. Ansökningsdatum 
gäller som köplats. För att se vad som 
menas med ”rätt ålder” se varje 
ämneskurs.

Antagning 
När du anmält ditt barn så ställs 
barnet i kö. En lärare hör av sig när 
det finns en plats ledig. Du kan 
anmäla barnet till fler än en kurs. Har 
du tackat nej eller låtit bli att svara ja 
till erbjuden plats två gånger så 
försvinner din plats i kön.  
Ditt barn kan inte gå i gitarr/elgitarr 
och sång samtidigt. Samma sak gäller 
för piano/keyboard/synth och slagverk. 

Avgifter 
När du tackat ja till en plats har du 
även accepterat att betala för hela 
terminen. Faktura skickas ut för en 
termin i taget. Du betalar endast halv 
avgift om barnet erbjuds plats efter 

8 mars och 18 oktober 2019 (gäller 
inte instrumenthyra). Inbetalad avgift 
återbetalas inte. Från det år eleven 
fyller 21 år gäller dubbel kursavgift. 
Är du folkbokförd i annan kommun än 
Järfälla så gäller dubbel kursavgift.

Lektionstillfällen 
Alla kulturskolans elever som går en 
terminskurs garanteras 12 tillfällen per 
termin. Med tillfälle avses lektioner, 
konserter och andra evenemang. 
Kulturskolans terminskurser följer 
grundskolans läsår.

Uppsägning av plats 
För att avsluta en kurs krävs en 
skriftlig uppsägning som ska lämnas 
till kulturskolan. För att inte behöva 
betala avgift för kommande termin 
behöver du säga upp elevens plats  
i kulturskolan senast den 1 augusti 
2019 och senast den 2 januari 2020. 
Du måste använda en särskild 
blankett. Blanketten finns digitalt som 
e-tjänst eller som PDF-blankett att 
skriva ut.

Hyra instrument 
Blås- och stråkinstrument samt 
dragspel kan du hyra av kulturskolan. 
Instrumenthyra betalas från och med 
att du hämtat ut ett instrument. Du  
betalar intrumenthyra för hela terminen.

Rabatter 
Syskonrabatt för terminskurs gäller för 
3:e syskonet under 21 år och är 675 
kronor/termin. Studerande får rabatt 
på 400 kronor/termin. Rabatten gäller 
när du visar upp CSN-/Mecenatkort 
eller intyg från skolan (från det året 
eleven fyller 21 år).

Kontakta oss
E-post: kontakt@jarfalla.se
Telefon: Järfälla Kommuns  
servicecenter 08-580 285 00 
jarfalla.se/kulturskolan

Med reservation för ändringar.
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