Riktlinjer- Ale kulturskola
Antagning
För antagning krävs att eleven är folkbokförd i Ale, att eleven är anmäld till verksamheten
samt att en överenskommelse har undertecknats av fakturamottagare och Kulturskola.
Elever från andra kommuner kan delta i mån av plats. Rangordning sker efter ålder.
Förtur kan ges till elever som gjort uppehåll eller inflyttade elever med intyg från annan
musik- eller kulturskola. Förtur kan också vara aktuellt om det redan finns en grupp i en
ort och eleven kan fylla på där.
Förstahandsval. Antal kurser man kan delta i är i mån av plats, en får gå max två kurser,
prioritet ges till den som inte redan går på kulturskolan. Antagning sker främst vid
läsårsstart men även löpande under terminen.
Åldersgränser
0-20 år
Vuxenutbildning
Ale kulturskola vänder sig i första hand till barn och unga. I mån av plats finns det
möjlighet för vuxna som fyllt tjugoett år att ta lektioner. Platstillgång prövas varje termin.
Avgift för deltagande i Ale kommuns kulturskola
Terminsavgiften ska vara 400 kr per elev oavsett hur många aktiviteter eleven deltar i inom
ramen för kulturskolan. Det maximala beloppet per familj ska vara högst 800 kr. Som
"familj" definieras vårdnadshavare och minderåriga, vilka är folkbokförda på samma
adress. Elev som är myndig omfattas ej av maxbeloppet per familj.
Kortkurser ska vara kostnadsfria.
Krav på betalning sker först efter tredje undervisningsveckan. Om eleven vill sluta skall
uppsägning ske via kulturskolans expedition skriftligt eller via kulturskolans datasystem.
Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska ske skriftligt eller via kulturskolans datasystem. Om man vill säga
upp platsen på kulturskolan ska det ske innan 1 juni eller innan 1 december, annars
kommer kursen för följande termin faktureras.
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Frånvaro
Frånvaro anmäls till respektive lärare.
Avbruten termin
Elev som uteblir fler än tre gånger utan att meddela giltig anledning kan förlora sin plats
under pågående termin. Kulturskolan beslutar om eventuell uppsägning av plats i samråd
med vårdnadshavare. Om särskilda skäl för frånvaro föreligger kan terminsavgiften
regleras.
Kortkurser
Kortkurser är kostnadsfria och kan kombineras med andra kurser i kulturskolan,
obegränsat. Om prioritering måste ske prioriteras de elever som inte redan går i
kulturskolan.
Uppspel, utåtriktat
Att alla elever erbjuds under ett läsår att delta på ett uppspel, framträdande, utställning
eller dylikt kopplat till den kreativa inriktning de går.
Ensemble
Alla elever inom musikinriktningen ska erbjudas att vara med i en ensemble.
Byte av instrument
Om en elev har spelat ett instrument i ett år finns möjlighet att byta instrument vid behov i
mån av plats.
Lektioner/tider
På Ale kulturskola undervisas du i grupp. I musikämnen är ni två elever eller fler. I teater,
dans, musikal och bild är du med i en större grupp.
Undervisningen sker oftast i anslutning till skoltid eller på eftermiddags- / kvällstid,
beroende på antalet anmälda.
Kulturskolan garanterar 12 lärarledda tillfällen per termin, vid deltagande hela terminen.
Detta inkluderar inte elevens egna frånvaro vid sjukdom, resor eller annat.
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