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Taxebestämmelser för musikskolan 

Målgrupp 

Målgrupp för musikskolans verksamhet är elever i grundskola och gymnasium, 

folkbokförda i Hultsfreds kommun. 

 

Anmälan  

 Anmälan ska göras skriftligt på avsedd blankett. 

 Anmälan kan ske under hela året. 

 

Det största antalet ansökningar kommer in i samband med instrumentdemon-

strationer under vårterminen. Då samlas ansökningsblanketterna ihop och regi-

streras med samma datum, varför ett sista anmälningsdatum står på några av  

blanketterna. Om anmälningsblanketterna kommer in efter sista anmälnings- 

datum, så registreras de med det datum som de anländer till musikskolans 

kansli. 

 

Avgifter 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. För 2018 är avgifterna:  

 

 Ämneskurs               685 kr per termin 

 Vuxna, de som under kalenderåret  

fyller 20 år eller mer                                          905 kr per termin 

 Hyra av musikskolans instrument                     365 kr per termin  

 

OBS! Kostnaden för noter ingår inte i avgiften. Ändringar av avgifter läggs ut 

på musikskolans hemsida. 

 

Betalningsvillkor 

Undervisningen i musikskolan är avgiftsbelagd och ska betalas 1 gång/termin 

efter faktura. Avgiften betalas för en hel termin, även om eleven deltar oregel-

bundet eller slutar.  

 Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen. 

 Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 

1 april. 

Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt räntelagen även 

kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. Obetald terminsavgift med-

för avstängning. 
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Avgiftsfri undervisning ämneskurs 

Under det första helåret som en elev spelar på musikskolan är undervisningen 

samt instrumenthyran avgiftsfri.  Endast elever som aldrig spelat på musiksko-

lan tidigare har rätt till avgiftsfri undervisning. Detta gäller elever som börjar 

på musikskolan efter 2016-12-31.  

 

Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hults-

freds kommun. 

 

Syskonrabatt 

Om du har flera barn som spelar i musikskolan får de syskonrabatt. 

 Äldsta barnet betalar hel avgift. 

 Barn 2-4 betalar halv avgift 

 Barn 5 osv. betalar ingen avgift. 

 Syskonrabatten gäller endast ämneskurs och inte instrumenthyra. 

 Syskonrabatten gäller endast de barn som inte omfattas av avgiftsfri 

undervisning för ämneskurs enligt ovan. 

 Syskonrabatten enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hults-

freds kommun. 

 

Instrumenthyra 

För att antas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet. Instrument 

uthyres i mån av tillgång. 

 Piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk/trummor, blockflöjt och elfiol 

hyrs inte ut. 

 Hyrtiden är 2 år.  

Undantag: Större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråk-

instrument hyrs ut till dess eleven behöver 1/1 storlek. 

 

Uppsägning av plats 

Om eleven flyttar eller av annan orsak vill sluta spela ska en avanmälan göras 

på för detta avsedd blankett. Den får du av din lärare på musikskolan eller via 

hemsidan. Blanketten skickas sedan underskriven till:  

Kommunala Musikskolan, Box 172, 577 24 Hultsfred. 

 

Frånvaro  

Det åligger vårdnadshavare (eleven) att meddela resp. lärare eller musik-sko-

lans kansli då eleven är sjuk eller av annan orsak inte kan komma till lektionen. 

Upprepad frånvaro utan anmälan av giltigt förfall, medför avstängning. 

 

Ämneskurs 

För att undervisas i ämneskurs ska eleven gå i årskurs 3 t.o.m. gymnasiet. 



 

 Bilaga taxebestämmelser 

musikskolan 
 
 

2016-12-16 

 

3 (4) 

 

 Från och med årskurs 3 erbjuder vi instrumentalundervisning på föl-

jande instrument: Fiol, altfiol, cello, kontrabas, blockflöjt, tvärflöjt, kla-

rinett, saxofon, trumpet, horn, trombon, baryton, tuba, slagverk, gitarr 

och piano. 

 Från och med årskurs 7 erbjuds elgitarr, elbas och elfiol. 

 

I enstaka fall kan yngre elever erbjudas plats om förutsättningar finns. I mån av 

plats kan vuxna få undervisning i musikskolan. 

 

Biinstrument 

I mån av plats finns möjlighet för elever med särskilt intresse att spela flera in-

strument. För biinstrument betalas halv ämneskursavgift. Detta räknas inte in i 

syskonrabatten. 

 

Kö- och väntelista 

Kö kan uppstå till det instrument du söker. Gör därför ett andrahandsval och 

ev. även ett tredjehandsval. Kö upprättas efter instrument och anmälningsda-

tum. I särskilda fall kan undantag behöva göras för att klara schemaläggningen 

för enskild lärare. 

 

Intagning 

Intagning sker huvudsakligen i augusti. Därefter sker intagning kontinuerligt 

under läsårets gång. 

 

Orkester/ensemble 

Orkester- och ensemblespel ingår som en del av undervisningen. Att spela i or-

kester och ensemble ingår och kostar inget extra. 

 

Lektioner 

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Eleven garanteras 26 lektioner under 

läsåret med reservation för lovdagar och diverse skolaktiviteter, som musiksko-

lan i nuläget inte vet om. Det kan göra att någon elev inte når upp till 26 lekt-

ioner. Utöver detta tillkommer projekt- och konsertveckor. 

 

Terminstider 

Terminer och allmänna lovdagar sammanfaller med skolornas. Studiedagarna 

sammanfaller som regel. 

 

Lokaler 

Undervisningen sker i de flesta fall på resp. grundskola. De elever som bor i 

Hultsfreds tätort får sin undervisning på musikskolan, Hultsfreds gymnasium, 
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B-huset. Orkesterverksamheten bedrivs huvudsakligen i musikskolans lokaler i 

Hultsfred. 

 

Konsertverksamhet 

Musikskolan har många orkestrar/ensembler som gör konserter i och utanför 

kommunen. 


