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Policy för kulturskolan Sjöbo kommun
Sjöbo kulturskola är en fritidsverksamhet som erbjuder undervisning för barn och unga 6-19 år som
bor i Sjöbo kommun.
Kulturskolan vill främja gemenskap, möten och samspel för glädje och utveckling inom kulturens
områden.
Elever garanteras minst 10 lektionstillfällen under hösttermin och 12 lektionstillfällen under vårtermin.
Deltagande i konserter, föreställningar, studiebesök, workshops och andra extraordinarie lärande
aktiviteter räknas inte in i antalet lektionstillfällen, och tillkommer vanligen under läsåret.
Taxor och avgifter för kulturskolan beslutas i kommunfullmäktige.
Avgift för deltagande i kurs vid kulturskolan är beroende av planerad gruppstorlek på kursen.
För elever som går i instrumentundervisning är deltagande i ensemble/orkester kostnadsfritt.
Vid deltagande i enbart ensemble/orkester betalas avgift enligt taxa.
Kulturskolan erbjuder inte syskonrabatt eller rabatt vid deltagande i flera kurser parallellt. Istället har
kulturskolan valt att hålla avgifterna så låga som möjligt för alla redan från början.
Elev har möjlighet att delta i flera kurser parallellt.
Elev som redan deltar i en kurs erbjuds deltagande i annan kurs endast i mån av plats.
Vid kö prioriteras elever som inte har någon plats sedan tidigare.
Elev som flyttar till kommunen och har deltagit i undervisning i annan kulturskola har förtur till plats.
För att inte eleven ska få ett uppehåll i sin undervisning ska hen så snart som möjligt beredas plats i
motsvarande ämne i kulturskolan i Sjöbo.
Vid kö erbjuds lediga platser i första hand efter ansökningsdatum.
Undantag kan göras då förtur ges till elev:
1. som inte har någon plats i kulturskolan tidigare.
2. då kurs startar riktad till elever i en viss ålder.
3. boende på undervisningsorten då lediga platser finns på orten.
4. som flyttar in till kommunen och som gått i annan kulturskola.
Barn och unga ska så snabbt som möjligt kunna erbjudas plats på önskad aktivitet/kurs när lämplig
ålder uppnåtts. Långa väntetider till aktiviteterna och köer ska i möjligaste mån undvikas.
Avslutande av plats ska göras skriftligt innan terminsstart.
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Som nybörjare är elev välkommen att prova på undervisningen vid det första lektionstillfället på
terminen utan att binda sig. Om eleven därefter inte vill fortsätta på kursen måste platsen sägas upp
skriftligen. Från och med andra lektionstillfället erlägges full terminsavgift vid påbörjad termin.
Om plats avslutas under terminens gång betalas full terminsavgift.
Om elev erbjuds en plats i kulturskolan när hälften av lektionstillfällena eller färre återstår betalas halv
terminstaxa, i annat fall betalar man full terminsavgift.
Då elev tackar ja till sitt andrahandsval av aktivitet finns möjlighet att kvarstå i kö till förstahandsvalet
med bibehållen kötid.
Kulturskolans undervisning erbjuds i första hand i kulturskolans lokaler i Sjöbo.
Under vissa förutsättningar kan undervisning erbjudas även på andra platser i kommunen, om minst
fem elever som är antagna till ämnet/kursen är intresserade av detta.
Frågor och svar:
Hur många ämnen får man gå på samtidigt?
Så många man vill.
Gäller det oavsett hur lång kö det är?
Nej, vid kö prioriteras elever som inte har plats sedan tidigare.
Får man stå i kö fast man bor/är skriven i en annan kommun?
Nej.
När man skriver sig i annan kommun, stryks man ur kön då och tappar sin kötid?
Ja.
När man skriver sig i annan kommun, tvingas man då sluta sin undervisning?
Ja, man får ansöka om plats på kulturskolan i den kommun man skriver sig i.
Om man bor i t.ex. familjehem i kommunen, men fortfarande är skriven nån annanstans, gör
kulturskolan i Sjöbo undantag då?
Ja.
När man ska flytta till Sjöbo, får man ställa sig i kö innan då? Hur länge i så fall?
Ja. Så fort man kan styrka att man ska flytta till kommunen, t.ex. genom att visa kopia på
hyreskontrakt el. dyl.
Vad händer när man flyttar in från en annan kommun där eleven redan går i kulturskola? Får
man förtur?
Ja, man får förtur. Då behöver man inte ställa sig i kö, utan man kontaktar expeditionen, visar ett intyg
från förra kulturskolan och erbjuds sedan en plats på motsvarande ämne så fort det går att lösa.

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

3(3)
Går inflyttade elever som gått i annan kommuns kulturskola före elever som stått länge i kö?
Varför är det så?
Ja. För att elever som redan går i undervisning inte ska behöva få ett uppehåll går de före i kön. Detta
är brukligt vid flytt mellan kommuner/kulturskolor, och gäller alltså även Sjöboelever som flyttar till
annan kommun.
Om man tackar ja till sitt andrahandsval, tappar man sin köplats då?
Nej, det går bra att börja på sitt andrahandsval, men stå kvar i kö till sitt förstahandsval.
Om man går på ett ämne men vill byta till ett annat, måste man ställa sig i kö igen då?
Ja.
Om man vid terminsstart fått erbjudande om plats inom sökt ämne men tackat nej till erbjuden
undervisningstid, stryks man ur kön då?
Nej. Men om man har tackat nej till 3 skäliga erbjudanden om plats på kursen/ämnet så förlorar man
sin plats i kön och får anmäla sig på nytt för att få ett nytt erbjudande.
Om man vid terminsstart blir erbjuden en undervisningstid som inte passar och tackar nej, får
man stå kvar i kö då?
Ja. Se ovan.
Om man slutar mitt i en termin, vad betalar man då?
Om man avslutar sin plats under terminens gång betalar man full terminsavgift.
Om man erbjuds plats och börjar mitt i en termin, vad betalar man då?
Om hälften av lektionstillfällena eller färre återstår betalas halv terminstaxa, i annat fall betalar man
full terminsavgift.
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