
 
 

Ansökan till musikskolan i Hultsfred 1

för elev från annan kommun 
 

 (3) 

 

 

 

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Skickas till: Kommunala Musikskolan, Box 172, 577 24 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 08 70 

Vi tar inte emot anmälningar förrän eleven går i årskurs 2. 
 

Personuppgifter 
Elevens efternamn 

      
Elevens förnamn 

      
Personnummer (10 siffror) 

      
Telefonnummer 

      

Mobiltelefonnummer (Elevens om sådan finns) 

      

Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortnamn) 

      
Elevens nuvarande skola och klass 

      
 
 

Jag önskar spela: 
Instrument (förstahandsval) 

      
Önskar hyra (sätt kryss) 

      
Har eget (sätt kryss) 

      
Instrument (andrahandsval) 

      
Önskar hyra (sätt kryss) 

      
Har eget (sätt kryss) 

      
Instrument (tredjehandsval) 

      
Önskar hyra (sätt kryss) 

      
Har eget (sätt kryss) 

      
Individuell undervisning eller individuell undervisning och delta i 

orkester  
Enbart i orkester 

 
 
 

Personuppgifter räkningsmottagare vid hyra av instrument 
Räkningsmottagarens namn (texta tydligt) 

      
Räkningsmottagarens personnummer (10 siffror) 

      
Räkningsmottagarens adress 

       
E-postadress 

      
Mobiltelefonnummer 

      
Arbetstelefon 

      
 
 

Musikskolan dokumenterar verksamheten med foto. En del av dessa foton (ej namn) används på 
musikskolans hemsida för att presentera verksamheten. 
Jag godkänner att foto på mitt barn finns på musikskolans hemsida 
(sätt kryss) 

 

Jag godkänner INTE att foto på mitt barn finns på musik-
skolans hemsida (sätt kryss)  

 
 
 

Musikskolans elevförening och RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) 
Medlemskapet är gratis och eleven får tidningen ”Rumba” med posten. 
Vi får också möjlighet att söka bidrag till resor och kurser för de elever som är medlemmar.  
Jag anmäler min son/dotter till musikskolans elevförening/RUM 
(sätt kryss) 

 

Jag anmäler INTE min son/dotter till musikskolans  
elevförening/RUM (sätt kryss) 
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Jag har tagit del av och godkänner villkoren i musikskolans regelverk 

Underskrift vårdnadshavare 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Musikskolan i Hultsfreds yttrande om plats kan erbjudas 

Eleven kan erbjudas individuell undervisning 
fr.o.m. 

Instrument Eleven kan erbjudas deltagande i 
orkester fr.o.m.

Eleven kan inte erbjudas plats Skäl varför eleven inte erbjuds plats 

Datum Underskrift Namnförtydligande och titel 

Hemkommunens yttrande 
Det är den kommun där eleven är folkbokförd som står för kostnaden för undervisning vid musikskolan. 

Hemkommun tillstyrker att eleven får undervisning på musikskolan i Hults-
freds kommun. Hemkommunen kommer att betala den beslutade taxan för delta-
gande i orkester.  
Taxa 2023 för enbart deltagande i orkester är per termin 1 040 kr. Taxan räknas 
upp årligen och beslutas av kommunfullmäktige. 

eller 

Hemkommun tillstyrker att eleven får undervisning på musikskolan i Hults-
freds kommun. Hemkommunen kommer att betala den beslutade taxan för indivi-
duell undervisning eller individuell undervisning och deltagande orkester. 
Taxa 2023 för individuell undervisning eller individuell undervisning och delta-
gande i orkester är per termin 4 215 kr. Taxan räknas upp årligen och beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Hemkommun 

Fakturaadress 

Hemkommunen avstyrker med motivering 

Motivering:

Datum Underskrift 

Namnförtydligande Titel 
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Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Box 500
577 26 Hultsfred 

barn.utbildning@hultsfred.se 

0495-24 00 00 

Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att kunna hantera din 

ansökan till musikskolan.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra det avtal i vilken du är part 

eller för att vidta åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås.  

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna gallras efter 

3 år.  

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 

skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktig-

heter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 

har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 

nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 
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