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1. KULTURSKOLANS UPPDRAG 
Kulturskolans uppdrag är att ge alla barn och unga upp till 21 år i Salems kommun 

möjligheten att utöva och uppleva olika kulturformer som exempelvis musik, dans och 

drama. 

 

Kulturskolan ska arbeta för en ökad måluppfyllelse för elever i grundskolan och rikta sig 

till barn och elever från förskola till och med gymnasiet. Kulturskolans kursutbud ska vara 

brett och inkluderande, men även kunna erbjuda fördjupningskurser för de barn och unga 

som vill satsa extra på sin kulturform. Det samlade utbudet ska hålla en hög kvalité och 

innehålla både traditionella och nya kulturformer. 

 

Kulturskolan ska verka för att göra kulturen tillgänglig, jämställd och jämlik för barn och 

ungdomar bland annat genom att undervisa på plats ute i förskolor och skolor och genom 

integrationsfrämjande insatser och anpassad undervisning för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Kulturskolan ska även organisera och delta i evenemang som konserter, dans-, teater- och 

musikalföreställningar, både för kulturskolans elever, men även för andra barn och 

ungdomar i kommunen. 

 

För att genomföra uppdraget har Kulturskolan i Salem kommunalt finansierade kurser 

enligt ett ordinarie kursutbud samt erbjuder prova-på kurser och gratiskurser som 

finansieras av statliga medel. Reglerna och avgifterna som beskrivs i detta dokument 

gäller endast för de kommunalt finansierade kurserna i det ordinarie kursutbudet.  

2. ANSÖKAN OCH ANTAGNING 

2:1 Ansökan om plats på Kulturskolan i Salems kommun 

Ansökan om plats görs med bank-id på kommunens webbsida. Möjligheten att ansöka om 

en plats sker i samband med att terminens lediga kursplatser publiceras i den digitala 

kurskatalogen. Ansökan till höstterminen sker i juni och ansökan till vårtermin sker i 

december. Om en kurs är full vid ansökningstillfället kan den sökande registrera sig eller 

sitt barn på en intresselista.  

 

Inom vissa kurser anges en förkunskaps- eller åldersbegränsning. Detta för att underlätta 

gruppindelning och/eller för att vissa kurser kräver en viss ålder för att kunna tillgodogöra 

sig kursens innehåll.  
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Ansökan för respektive elevplats stängs löpande i samband med att platsen bokas. I 

samband med bokning av plats accepteras kulturskolans villkor och att betalning sker via 

den faktura som skickas i mitten av terminen.  

 

Om vårdnadshavare eller barn har adresskydd eller annat skydd via Skatteverket ska 

kulturskolans samordnare kontaktas för ansökan om plats. 

 

Antagning till ny termin följer nedanstående turordning: 

1. Befintliga elever får erbjudande om att behålla sin plats. 

2. Elever som anmält intresse för kurs ges möjlighet att boka kursplats.  

3. Kursbokningen öppnas för övriga, och kursplatserna blir sökbara via webben. 

 

2:2 Ansökan om flera platser 

När kursbokningen öppnat för terminen, kan man den första veckan enbart boka plats på 

en kurs. När den första veckan av kursbokningar har passerat öppnas möjligheten för de 

som redan har fått en eller flera kursplatser att boka ytterligare kurser i mån av plats. De 

elever som redan har flera kursplatser kommer däremot att erbjudas fortsättning i dessa 

från en termin till nästa termin redan, utan att behöva ansöka på nytt om flera platser. 

 

2:3 Vuxenlektioner 
Vuxenlektioner erbjuds endast i mån av plats och endast för en termin i taget. Om ledig 

elevplats på kurs finns när ordinarie terminsantagning har slutförts öppnas möjligheten 

för vuxna att, mot förhöjd terminsavgift, gå kursen. Platsen försvinner efter terminens 

slut, och då börjar ansökningsprocessen om på nytt.  

 

2:4 KAP - Kulturskolans avancerade program 
Kulturskolan i Salems avancerade program (KAP) erbjuds elever som vill satsa mer på sitt 

kulturella utövande. Programmet riktar sig i första hand till elever mellan 13 och 19 år. 

Antalet platser är begränsat och kan komma att ändras terminsvis. 

På KAP erbjuds eleven 40 minuters lektionstid på sitt huvudinstrument, 20 minuter på sitt 

biinstrument samt musikteori. KAP riktas till elever som har ett klart mål med sina studier. 

Målet kan exempelvis vara att gå vidare till studier vid ett estetiskt program, en 

folkhögskola eller andra högre studier.  

Ansökan till KAP, görs via elevens kulturskolelärare. Antagning görs genom beslut av 

kulturskolechef. 

4 
Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569  

mailto:info@salem.se
http://www.salem.se/


 

 

2:5 Byte av kurs 

Ansökan om byte av kursplats i Kulturskolan görs genom kontakt med kulturskolans 

expedition. Expeditionen samordnar detta med berörda lärare om möjlighet finns 

innevarande termin. Byte av kursplats ges endast under förutsättning att eleven gått på 

den ursprungliga kursen i minst 1 år. 

 

2:6 Ansökan om plats på kulturskola i annan kommun 

Grundregeln är att man ansöker om kulturskoleplats i den kommun där man är 

folkbokförd. I undantagsfall kan man deltaga i kulturskoleverksamhet i annan kommun än 

den egna. 

 

Om man bor i Salem och vill ansöka om kulturskoleplats i annan kommun 

Den som bor i Salem och vill ansöka om kulturskoleplats i annan kommun, ska vända sig 

till berörd kommun för information om möjlighet till plats, pris och hur ansökan i så fall 

ska ske.  

 

Om man bor i en annan kommun och vill ansöka om kulturskoleplats i Salem 

Elever boende i Salems kommun prioriteras. Den som bor i en annan kommun och vill 

ansöka om kulturskoleplats i Salem ska göra detta via kommunens hemsida, där vi 

erbjuder plats i mån av ledig kursplats.  

 

3. UPPSÄGNING 

3:1 Uppsägning av plats 

Alla kursplatser löper ut vid slutet av varje termin. För att behålla sin kursplats krävs att 

man tackar ja till det förlängningserbjudande som sänds ut inför varje ny termin. Om man 

inte tackar ja inom angiven tidsfrist kommer platsen att bli bokningsbar för andra. 

3:2 Flytt till annan kommun 

Vid flytt till annan kommun kan platsen nyttjas under resterande del av innevarande 

termin. Kulturskolan ska meddelas vid flytt. 
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4. AVGIFTER 

4:1 Kulturskolans avgifter 

Följande terminsavgifter gäller för Kulturskolan 

 
*= Priserna ovan avser pris per hel termin. Varje termin kan ett fåtal lediga kursplatser 

(pg.a. avhopp m.m.) släppas till reducerad avgift för elever som börjar efter halva 

terminen. 

4:2 Lektionsgaranti 

Kulturskolans lektionsgaranti omfattar 24 lektioner per läsår, inklusive någon form av 

uppspel. Det innebär att Kulturskolan kommer att erbjuda minst 24 lektionstillfällen per 

läsår, även om lektionsantalet för de flesta kurser kommer vara fler. Om en elev bokar en 

plats längre in på terminen gäller inte lektionsgarantin då Kulturskolan inte längre kan 

garantera 24 lektioner. 

 

Vuxna elever har p.g.a. den senare terminsstarten en begränsad lektionsgaranti om minst 

8 lektioner per termin. 

 
 

6 
Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569  

Kurs Pris per termin (kr)* 

Instrument/Sång 1000 

Bild och form (material ingår) 1000 

Dans 1000 

Orkesterbygget 1000 

Teater/Drama 1000 

Småbarnsrytmik och musiklek 750 

Musikteori 750 

Musikproduktion 750 

Orkestrar och ensembler 

(för redan inskrivna elever på instrument eller sång) 0 

Orkestrar och ensembler (som fristående kurs) 250 

Vuxenavgift (21 år och uppåt i mån av plats) 2900 

Kulturskolans Avancerade Program, KAP 2900 

Musikal 1700 

Förlängd drama- eller danslektion 1700 

Instrumenthyra 250 
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