KULTURSKOLAN LÄSÅRET 2019/2020
Texta tydligt
Eleven - Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Mobiltelefon elev

Postnummer

Mobiltelefon förälder

Postadress

Skola och klass höstterminen 2019

Skriv ditt första val med 1, ditt andra med 2 och så vidare.
Fiol
Altfiol*
Cello
Kontrabas*
Trummor**

Blockflöjt**
Tvärflöjt
Piano**
Keyboard**
Dragspel**

Trumpet
Trombon*
Baryton*
Valthorn*
Tuba

Oboe*
Fagott*
Klarinett
Saxofon
Dirigering

Gitarr**
Elbas**
Elgitarr**
Barnkör
Musikproduktion

Suzuki, tvärflöjt för barn från 5 år
Musiklek

Musikteori
Konst, bild
Sång, från åk 4
Dans nybörjare
Dans fortsättning
Barndans 5-6 år
Skapa dans
Dans för killar

Eget önskemål:____________________________________________________________

* gratis att hyra och låna

** finns inte att hyra eller låna

Hyra eller låna
instrument

Jag vill hyra eller låna instrument
Jag hyr eller lånar redan instrument
Jag har eget instrument

Familjerabatt

Skriv namn och personnummer på alla som deltar i undervisningen

Tillåtelse bilder

Fagersta kommun får använda bilder på mitt barn på affischer, annonser och trycksaker

Tillåtelse bilskjuts
med personal

Mitt barn får åka med i personalens privata bilar när de används i tjänsten i samband med konserter
och föreställningar

JA

JA
Tillåtelse bilskjuts
med föräldrar

NEJ

NEJ

Mitt barn får åka med i andra föräldrars bilar i samband med konserter och föreställningar
JA

NEJ

Underskrift av målsman
Datum

Namn

Personnummer

Namnförtydligande

Kulturskolans anteckningar
Antagningsdatum

Ämne

Lärare

Lektionstid

Avgift efter familjerabatt

Hyra
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INFORMATION
KULTURSKOLAN

Betalningsskyldighet


Anmälan är bindande.



Uppsägning av plats sker genom målsman.



Eleven har rätt att prova på 1 lektion vid start. Därefter måste platsen sägas upp av målsman
om eleven inte vill fortsätta.



Räkning skickas en gång per termin.

Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna behandla er ansökan till
Kulturskolan. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.
Personuppgifter samlas in från Skatteverket i samband med inloggningen. De uppgifter om dig som vi
behandlar är personnummer, förnamn, efternamn, adress, e-postadress samt ert barns förnamn,
efternamn, skola och klass. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna
skyddas genom autentisering och kryptering.
Dina personuppgifter sparas i ett år. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina
uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du
begära rättelse hos kommunen.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka
samtycket.
Personuppgiftsansvariga myndigheter:
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Utbildnings- och fritidsnämnden samt Överförmyndarnämnden.
Dataskyddsombud:DSO@fagersta.se

Blanketten skickas till:
Fagersta kommun Kulturskolan
737 80 Fagersta
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