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Musik & Dansskolan

Välkommen till
Musik & Dansskolan i Piteå
Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi
som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga
eller dansa. Du kan söka till Musik & Dansskolan
t o m sista året du går på gymnasiet.
Förutom att musik och dans gör gott för både
kropp och själ så främjas motorik, social förmåga
och inlärning inom andra områden. Musik och
dans riktar sig till alla oavsett förutsättningar.
Du utformar och planerar själv din utbildning – i samråd med läraren. Målet med

undervisningen är, förutom att ha kul, att stimulera
dig till ett eget uttryck inom musik och/eller dans.
Musik & Dansskolan undervisar på de ﬂesta
instrument, sång och dans. Orkester, kör och
ensemble är viktiga delar i verksamheten och ingår
utan extra kostnad.
Det är möjligt att spela instrument/sjunga och
samtidigt dansa. Halv terminsavgift utgår då för det
ena ämnet.

Våra utbildningar
Musiklust

Allmän linje musik

ÅK 1 · GRUPPER OM MAX 10 · ”FRITTETID” · ANSÖKAN

ÅK 3 – GYMNASIET · ANSÖKAN PÅ BLANKETT ·

PÅ BLANKETT · TERMINSAVGIFT

TERMINSAVGIFT

I årskurs ett bekantar vi oss med musik i kombination med lek och rörelse och redan i åk 2 kan
de som vill, börja spela ett visst utvalt instrument.

Lärare och elev utformar och planerar studierna
tillsammans. Lektioner har man vanligtvis en gång
per vecka i grupp och/eller individuellt. Samspel
(orkester, kör, ensemble) är viktigt för den
musikaliska utvecklingen.

Kompanjonundervisning
ÅK 2 · SAMVERKAN MED GRUNDSKOLAN ·
INGEN ANMÄLAN · AVGIFTSFRI

Gruppspelslinje musik
ÅK 3 – GYMNASIET · ANSÖKAN PÅ BLANKETT ·
TERMINSAVGIFT

Detta är ett alternativ till Allmänna linjen och
riktar sig till dig som vill utveckla samspel inom en
instrumentgrupp eller en musikgenre.

lilla extra”, och till dig med inriktning mot högre
musikutbildning eller annan utbildning som kräver
goda musikkunskaper. Lärare söker för elev.

Allmän linje dans
6 ÅR – GYMNASIET · ANSÖKAN PÅ BLANKETT ·
TERMINSAVGIFT

Fördjupningslinje musik
ÅK 7 – GYMNASIET · LÄRARE ANSÖKER FÖR ELEV ·
ANTAGNINGSPROV · TERMINSAVGIFT

Denna linje riktar sig till dig som har kommit
en bit på väg i studierna och vill satsa ”det där

Eleverna dansar i grupp en gång i veckan.

Övrig fakta
Inskrivningssamtal

Samspel, orkester och körverksamhet

Innan studierna påbörjas sker ett inskrivningssamtal
med dig som blivande elev och din förälder.

Är en viktig, och prioriterad del i vår verksamhet.

Musikteori
Avgifter
Terminsavgiften är 400 kr (syskon halv avgift).
Musiklust 150 kr. Vid uppehåll eller avbrott i studierna
görs en avanmälan. Inbetald avgift återbetalas ej.

Hyra av instrument
Vi har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument
till uthyrning. Månadsavgiften är 70 kronor. Mer
information får du genom våra lärare eller vår
expedition.

Är obligatorisk för dig som är elev på fördjupningslinje musik. Finns som tillval i övriga linjer.

Läger, konserter, turnéer
Vi bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet
som en viktig del i utbildningen.

Vår uppdragsverksamhet
Musik & Dansskolan har förutom sin egen verksamhet
också uppdrag åt andra;

· Vi ansvarar för dansackompanjemang, kör,
instrument och sångundervisningen vid
Christinaskolans Musik och Dansklasser.

· Vi ansvarar för ämnet Dans i skolan.
· Vi ansvarar för instrument och sångundervisningen vid musikestetiska programmet
på Strömbackaskolan.

· Vi samarbetar med lärarutbildningen vid
Musikhögskolan i Piteå genom samnyttjande
av kompetens, praktikplatser för studenter,
handledning m m.

Vi önskar dig varmt välkommen med
din ansökan till oss på Musik & Dansskolan

Anmälan till Musik & Dansskolan
Anmälan avser:

Musik

Dans

Elevens skola:

Elevens personnummer:
Elevens namn:
Utdelningsadress:
Postnummer:

Postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Val av instrument:

Önskar hyra instrument

Jag anmäler mitt barn att vara elev i Musik & Dansskolan. Terminsavgiften är 400 kronor (för syskon halva priset). Instrumenthyran är 70
kronor/månad. Musik & Dansskolan erbjuder undervisning på de ﬂesta
instrument. Antagen elev kan erbjudas undervisning på annan plats i kommunen än den egna skolan.
Vid obetald avgift avstängs elev från undervisning i Musik & Dansskolan
fr o m närmast följande termin (beslut i BUN § 144 2003).
För mer information se Musik & Dansskolans hemsida www.pitea.
se/bun/musik.

Samtycker (se information nedan)

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift

Ort - datum:

Underskrift:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Mobilnr:

Mobilnr:

E-postadress:

E-postadress:

Information enligt Personuppgiftslagen
Till dig som är vårdnadshavare för elev i Musik & Dansskolan
eller myndig elev i Musik & Dansskolan

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun med adress Piteå kommun, 941 85 PITEÅ, 0911-69 60 00, e-post:
bu-namnd@bu.pitea.se, behandlar föräldrars och elevers personuppgifter för att effektivt kunna arbeta med
skoladministration.
Till Musik & Dansskolans administration räknas t ex elevregister, klass- och grupplistor, anhöriglistor. Rektor,
lärare och administrativ personal tar del av uppgifterna.
De personuppgifter som registreras är t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer och klasstillhörighet.
Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen och sekretesslagen. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan
också komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmän handling.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss.

(Ej blockﬂöjt, elbas, elgitarr, gitarr, piano, slagverk)

Jag/ vi har på detta sätt informerats om rektorsområdets behandling av
mitt barns namn, klass, e-postadress samt fotograﬁer på Internet, i informationsmaterial och skoltidning.
Ja, jag samtycker

Nej, jag samtycker inte

Det är möjligt att när som helst återkalla lämnat samtycke.
Samtycke återkallas hos Musik & Dansskolan, Lillemor Lundberg,
0911 - 69 60 70.

Begäran som skall vara egenhändigt undertecknad insänds till: Piteå kommun, Barn och Utbildning,
941 85 PITEÅ.
Upptäcker du att personuppgift är felaktig ber vi dig att i första hand kontakta Musik & Dansskolans
expedition 0911-69 60 70, för rättelse av uppgiften. Om du inte får rättelse kontakta personuppgiftsombudet 0911-69 60 00.

Hemsidor, informationsmaterial, skoltidning
Musik & Dansskolan arbetar med hemsidor på internet, informationsmaterial och skoltidning. Fotograﬁer på
barnen/eleverna kan förekomma samt uppgifter om barnets/elevens namn, klass, e-postadress.
Musik & Dansskolan gör detta för att visa verksamheten på ett bra sätt och för att nå ut med information till föräldrar, barn/elever och andra intresserade.
Det är endast tillåtet att publicera elevers namn, klass, e-postadress och fotograﬁer om den som personuppgifterna berör har lämnat sitt samtycke.

Lämna eller skicka din ansökan till Musik & Dansskolans expedition, adress se nästa sida.

Prod: weinzatwork.com 2006. Tryck: Accidenstryckeriet Piteå.
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Musik & Dansskolan · Nygatan 28 · 941 31 Piteå
tel 0911-69 60 70 · fax 0911-921 80 · www.pitea.se/bun/musik

