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Välkommen till Bergs Kulturskola 
• Ansökan för elever som vill börja och elever som står i kö. 
• Vid kö till instrument- och/eller ämneskurs hanteras anmälningarna i turordning. 
• För att öka din chans att få en plats i kulturskolan är det bra om du fyller i ett andrahandsval.  
• Du är välkommen att söka både instrument- och ämneskurs. 
• Anmälan ska vara inne senast 28:e maj! 

Anmälningsblanketten lämnas till lärare i kulturskolan eller skickas till: 
Bergs kulturskola, Box 73, 845 21 SVENSTAVIK eller mejla den till gunhild.akerblom@berg.se 

Uppgifter om den sökande 
Elevens namn:__________________________________Telefon:____________________ 

Vårdnadshavare:________________________________Telefon:____________________ 

Mejladress:_____________________________________ 

Adress:____________________________________________________________________ 

Skola och klass - höstterminen: __________________________________________________ 

Detta bör ni på kulturskolan veta om mitt barn (t.ex. funktionsnedsättning) 

 

Anmälan till instrumentkurs 
Piano   Gitarr   Fiol   Altfiol   Cello   Nyckelharpa   Blockflöjt   Klarinett   Oboe   Trummor 

Förstahandsval:_____________________________________________________________ 

Andrahandsval:____________________________________________________________ 

Önskan om instrumenthyra (550:-/läsår):  Ja   Nej 

Anmälan till ämneskurs 
Dans     Hantverk     Film/Foto     Teater     Orkester/Ensemble 

Förstahandsval:___________________________________________________________ 

Andrahandsval:____________________________________________________________ 

 
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________________ 
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Om Bergs Kulturskola 

Instrumentkurs 
• Vi erbjuder instrumentkurs enskilt eller i mindre grupp från och med åk 3. 
• Du kan söka till följande instrument: Fiol, Altfiol, Cello, Nyckelharpa, Blockflöjt, Klarinett, 

Oboe, Piano, Gitarr, Trummor 
• Vi kan inte erbjuda undervisning på alla instrument i alla skolor, därför är det bra att söka ett 

andrahandsalternativ. 
• Du kan söka instrumentkurs när som helst under din skolgång, alltså även senare än åk 3! 
• Undervisningen sker under eller i anslutning till skoldagen. Undervisningen omfattar 20 

min/tillfälle enskilt eller 30 min om man spelar i mindre grupp (2-4 personer) 
• Spelbok bekostas av eleven och du måste ha tillgång till ett instrument att öva på. 
• Kulturskolan har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument, gitarrer och keyboard till 

uthyrning. Hyran är 550 :-/läsår 

Ämneskurs 
• Ämneskurser kommer att bedrivas i grupp efter skoltid, ca 60 min/vecka i längre eller kortare 

projekt. Kurserna är kostnadsfria men eventuella materialkostnader kan tillkomma. 
• Förutsättningen att det blir en kurs är att vi får in tillräckligt många anmälningar. Kursen kan 

därför bli på ett annat ställe än där du bor. 

Från åk 4 
• DANS: Testa olika dansstilar från Streetdans till jazz, danstekniker och koreografi 
• HANTVERK: Vi hittar på roliga saker att göra av metall, tyg och tråd 

Från åk 6 
• FILM/FOTO: Lär dig grunderna i filmskapande, så som storyboarding, klippning, 

fysiska/digitala effekter och att tillverka rekvisita. 
• TEATER: Prova på teaterns olika uttrycksformer genom lättsamma övningar 
• ORKESTER/ENSEMBLE: Efter att du tagit lektioner på ditt instrument i minst ett läsår. 

Utveckla ditt spel tillsammans med andra, alla instrument är välkomna! 
 
Du kan BÅDE gå instrumentkurs och ämneskurs! 
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Avgifter och allmän information 
• ALLA KURSER i Bergs Kulturskolas regi är avgiftsfria. 
• Du kan både gå instrumentkurs och ämneskurs.  
• INSTRUMENTKURS: Ett antal instrument går att hyra. 

Instrumenthyra 550 kronor / läsår. Spelbok bekostas av eleven. 
• ÄMNESKURS: Eventuella materialkostnader kan förekomma. 
• Oavsett vilken kurs du blivit antagen till är det viktigt att du meddelar om du inte kan komma 

till ett kurstillfälle. 
• Upprepad oanmäld frånvaro kan leda till att en annan person erbjuds din plats 

Angående försäkring av instrument: 
Bergs kommun har ingen försäkring som täcker skada på elevernas instrument. Vi ber er därför att 
kontrollera med ert eget försäkringsbolag! 

Kontakt 
För vidare information kontakta gunhild.akerblom@berg.se, 0687-162 05. 
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