Värmdö Kulturskolas arbetsplan för elever och
föräldrar
1. Innan du börjar på Kulturskolan
Kulturskolan är till för dig som är folkbokförd i Värmdö kommun och som är 7 till
20 år (årskurs 1 till och med gymnasiets år 3). För att anmäla sig till en kurs på
Kulturskolan besöker du vår hemsida på www.kulturskolan.varmdo.se och går in på
Självservice i högerspalten. Där hittar du ansökan i elektronisk form. Det går även
bra att anmäla sig via anmälningsblankett. Kulturskolans lärare delar under maj
månad ut blanketter till alla som kommer att gå skolår 1 till 4 under höstterminen.
Blir du antagen under en termin kommer den läraren du ska gå för att ringa dig. Det
vanligaste är dock att du antas till höstterminens start. Kallelse till schematräffar
skickas då ut under första veckan i augusti. Dessa träffar förläggs till höstterminens
första skolvecka. Schematräffarna kan ersättas av telefonsamtal kombinerat med
mailkontakt. Träffen är till för att hitta en lämplig tid för lektionen samt för att du ska
få information om lärarens kontaktuppgifter samt rutiner för frånvaroanmälan,
Information kring hemuppgifter, ”spelläxor” eller motsvarande och tider för eventuella
samspel (orkestrar, ensembler).
Elever i ämnena dans, teater/drama, basår, orkester eller ensemble kallas direkt till en
förutbestämd tid och schematräff uteblir därför.
Kulturskolan hyr ut blåsinstrument och stråkinstrument. Om du ska börja spela gitarr,
elbas, piano eller blockflöjt håller du själv med instrument.
Skolans rutiner för debitering av elevavgifter står att läsa på hemsidan men det går i
korthet till så att räkningar för elevavgifter samt eventuell instrumenthyra skickas ut
under terminens andra månad.
2. Undervisning
Undervisningen sker en gång per vecka på Musikens Hus i Gustavsbergs centrum, på
Brunnen, Ingarö, eller på någon av kommunens grundskolor.
Undervisningen följer skolårets läsårsdata för de kommunala skolorna då det gäller lov
och studiedagar. Kulturskolan har en läsårsgaranti på erbjudande om 28
lektionstillfällen. De veckor lärarna inte undervisar sker utåtriktad verksamhet i form av
konserter och föreställningar.
Personalen på Värmdö Kulturskola har samtliga högskoleutbildning eller motsvarande.
All personal uppvisar utdrag urbrottsregistret och regler för personuppgiftslagen
efterlevs.
Värmdö Kulturskola följer kommunens policydokument för alkohol och droger.

