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Kulturskolans avgifter och tillämpningsregler

Regler för intagning
Alla barn och unga som vill ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans
verksamhet.
Ämnesundervisning erbjuds alla i åldrarna 0 till 25 år i mån av plats.
Den generella intagningsordningen vid kö är utefter anmälningsdatum.
Inskriven elev behåller sin plats från en termin till nästa. Platsen bekräftas i
och med deltagande vid terminsstarten.
Intagning av elev från annan kommun görs om interkommunal ersättning
betalas.

Kursavgifter
Ämneskurs för åldrarna 0 till 8 år: 200 kr/termin
Ämneskurs för åldrarna 9 till 25 år: 700 kr/termin
Syskonrabatt för tredje syskonet för åldrarna 9 till 25 år: 350 kr/termin.
Ämnesrabatt för elev i åldern 9 till 25 år, från tredje samtidiga kursen: 350
kr/termin.
Deltagande i orkester, ensemble, kör, med mera: kostnadsfritt vid samtidigt
deltagande i någon ämneskurs.
Deltagande i orkester, ensemble, kör, med mera: 200 kr/termin

Instrumenthyra
Vissa instrument kan hyras av Kulturskolan. Kostnaden är 150 kr per termin.
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Tillämpningsregler
Om elev erbjuds plats efter terminens början betalas avgiften proportionellt
efter antal deltagande veckor. Påbörjas undervisningen före 1 mars respektive
före 1 oktober betalas full terminsavgift.
Elever som första gången börjar en kurs får delta utan förbindelse eller
kostnad vid ett kurstillfälle. Vid närvaro på nästa kurstillfälle registreras eleven
på kursen och aktuell terminsavgift faktureras målsman eller elev om hen fyllt
18 år.
Läromedel i kurserna bekostas av eleverna själva. Noter eller dylikt till
orkester, ensemble och kör bekostas av Kulturskolan.
Avanmälan av plats ska göras skriftligt till Kulturskolan senast den 15
september för höstterminen och senast 15 januari för vårterminen. Sker
avanmälan senare betalas full terminsavgift innevarande termin, och
uppsägningen träder i kraft först kommande termin. Avanmälan är giltig först
när den bekräftats av Kulturskolan.
Vid frånvaro på grund av långvarig sjukdom kan återbetalning av kursavgiften
ske. Frånvaro ska styrkas med läkarintyg och ha varat minst åtta veckor.
Kulturskolan tillämpar i övrigt Nyköpings kommuns regler för debitering,
betalningspåminnelse och kravrutiner.
Kulturskolan följer den kommunala skolans terminer och har därför ingen
reguljär undervisning under skollov.
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