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Riktlinjer för Kulturskolan, gäller från 1 januari 2019 

Gnesta Kulturskola ska erbjuda avgiftsbelagd, eller av statsbidrag villkorad, 
avgiftsfri undervisning i scenkonstnärliga ämnen samt i andra konstnärliga och 
estetiska ämnen. 

Kulturskolan ska också erbjuda avgiftsfria grundkurser, LEK-kurser, inom musik, 
dans och drama på skoltid i årskurs 1.  

Avgiftsbelagda LEK-kurser efter skoltid ska erbjudas i årskurs 2. 

Åldrar 

Subventionerad undervisning i sker i åldersspannet 3-25 år. I åldrarna 3-8 år sker 
undervisning endast i grupp.  

Dessutom erbjuder kulturskolan musikundervisning åt Daglig Verksamhet för 
vuxna som omfattas av LSS-lagstiftningen. Kostnaden för detta debiteras daglig 
verksamhet. 

I mån av plats kan Kulturskolan erbjuda undervisning åt vuxna, men till ett icke 
reducerat pris.  

Antagning  

Eleverna ska antas i den ordning ansökningarna kommer in. Förtur kan ges till 
elever som gjort uppehåll eller inflyttade elever med intyg från annan musik- eller 
kulturskola. Nyantagna elever har rätt till tre prova-på-gånger. 

Undervisningstillfällen 

I den reguljära undervisningen erbjuds 24 undervisningstillfällen per läsår. 
Ensembleundervisningen och konsertverksamhet sker utöver dessa tillfällen. 

Undervisningstillfällena för LEK-kurserna ska vara 10 gånger per termin. 
Lektionslängden för elever i årskurs 1 är 40 minuter och 50 minuter för elever i 
årskurs 2. 
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Utöver den reguljära undervisningen kan även Kulturskolan anordna kortare kurser 
och aktiviteter över lov. 

Undervisningstid 

En enskild ämneslektion är 20 minuter.  

Ämneslektion i grupp kan vara längre. 

Kulturskolans ambition ska vara att erbjuda samtliga musikelever en plats i någon 
av skolans ensembler senast ett år efter att de börjat på Kulturskolan.  

Kulturskolan ska erbjuda elever som är 13 år eller äldre, som vill förkovra sig inom 
sitt ämne en fördjupningskurs. För att få delta i fördjupningskursen ska eleven klara 
vissa ämneskrav som satts upp av ämnesläraren. Deltagare i fördjupningskursen 
erbjuds förlängd lektionstid samt en extra grupplektion med fokus på teoretisk 
fördjupning inom ämnet á 10 gånger per termin. För att en sådan grupplektion ska 
kunna äga rum krävs minst 5 deltagare.  

Hyra av instrument  

Kulturskolan ska erbjuda instrument för uthyrning i två år för samtliga 
musikämneskurser utom slagverk, piano, keyboard, bas och gitarr. Efter två år 
erbjuds fortsatt uthyrning beroende på tillgång av instrument. För gitarr erbjuds 
uthyrning av instrument under elevens första termin. 

Avgifter  

Åldrarna 3-25 år 

Terminsavgiften är 700 kronor för reguljär enskild undervisning och 
gruppundervisning i åldrarna 3-25 år. En elev som deltar i flera ämneskurser ska 
betala full avgift för en kurs och få 50 % rabatt på de övriga kurserna. Syskon får 
50 % rabatt på avgiften. En elev som antas efter halva terminen ska betala halv 
terminsavgift. 

I de fall undervisningen bekostas av statsbidrag som villkorar avgiften styr 
statsbidraget avgiften. När det gäller kortkurser och lovaktiviteter reduceras och 
anpassas avgiften efter innehållet. 

För elever som går i högstadiet eller gymnasiet och enbart deltar i ensemblespel är 
avgiften 350 kronor per termin.  

LEK-kurser 

Terminsavgiften för LEK-kursen år 1 är avgiftsfri. Terminsavgiften för LEK-
kursen år 2 är 400 kronor för dans och drama, och 500 kronor per termin, 
inklusive instrumenthyra, för den elev som vill låna hem instrument. 
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Vuxenundervisning 

Avgifter för vuxenundervisning är 2 400 kronor per termin. Om vuxna endast 
deltar i ensemblespel är avgiften 700 kronor per termin.  

Instrumenthyra och undervisningsmaterial 

Instrumenthyran är 300 kronor per termin. Ensemblespel är avgiftsfritt för den 
elev som går på en ämneskurs.  

Undervisningsmaterial som exempelvis notböcker eller danskläder bekostas av 
vårdnadshavare i de fall Kulturskolan inte står för det. (Kulturskolan bekostar 
exempelvis mycket ensemblematerial, teatermanus m.m.) 

 

Betalning  

Betalning sker via fakturering från Gnesta Kommun. 

För elever i åldrarna 3-17 år vårdnadshavare är mottagare av fakturan.  

För elever över 18 år eleven själv mottagare av sina fakturor. 

Daglig verksamhet köper tjänsten av Kulturskolan. 

 

 


