information år 4-9, läsåret 2013/2014

Lilla Edets Musikskola

utbildning

information läsåret 2013/2014

Välkommen till
musikskolan
I den här foldern hittar du information om
musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern
hittar du en anmälningsblankett.

I musikskolan vill vi:
• G e eleverna ett meningsfullt
fritidsintresse.
• Låta eleverna upptäcka glädjen i att
kunna spela ett instrument.
• Låta eleverna utveckla och fördjupa
färdigheter på instrumentet.
• Lära eleverna att lyssna och uttrycka
sig genom musik.
• Lära eleverna att musicera tillsammans
med andra och därmed ge underlag för
orkesterverksamhet.

Instrument
Du kan få undervisning på följande
instrument:
Fiol
Altfiol
Nyckelharpa 	Gitarr
Elgitarr
Ukulele
Klarinett
Tvärflöjt
Altblockflöjt
Sång
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Cello
Elbas
Saxofon
Blockflöjt
Rock/pop-band

Instrumentlån
I regel har eleverna egna instrument.
Ett begränsat antal instrument kan hyras
genom musikskolan. Dessa är: tvärflöjt,
klarinett, saxofon, fiol, cello och nyckelharpa. Efter 2 terminer får du skaffa
eget instrument. Eleven köper själv sin
övningslitteratur enligt lärarens förslag.
Prova instrument
Måndagen 25 mars kl 17.00-18.30 i
Musikskolans lokaler (Gamla stationshuset vid Fuxernaskolan) finns musikskolans personal på plats och hjälper
alla som vill prova vilket instrument
som kan passa.
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Kör
Alla elever är välkomna att vara med
och sjunga i våra körprojekt. Kolla gärna
vad som är aktuellt denna termin! Besök
www.lillaedet.se och klicka vidare till
”utbildning & barnomsorg” och sedan
musikskolan.

Ensemble
Musikskolan har också olika ensembler
där elever med passande instrument och
kunskap kan vara med.

Rock-/popband
Rock/pop-band vänder sig till alla ungdomar från år 4 och uppåt som vill prova på
att vara rockstjärnor. Vi börjar med att
cirkulera mellan instrumenten, elgitarr,
elbas, trummor och keyboard, och lär oss
grunderna. Uppdelning sker åldervis, år
4-6 och år 7-9.
Man behöver inte tidigare spelat något
instrument i musikskolan för att delta i
rockgrupp. Alla är välkomna!!

RUM
Som medlem i RUM (Riksförbundet Unga
Musikanter) har du möjlighet att vara
med på kurser och läger till reducerat pris.
Medlemskapet medför ingen extra kostnad
men alla medlemmar genererar 20 kronor
till den lokala RUM-föreningen. Medlem
blir du genom att skriva din namnteckning
på en lista som musikläraren har med sig
vid något lämpligt tillfälle.
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Läsåret

Avgift

• Undervisningen följer grundskolans
läsår, men med målet att alla elever ska
få minst 32 speltillfällen/läsår. Vissa
veckor/dagar är undervisningen inställd
på grund av skolkonserter och liknande.

Instrument- sångundervisning
och rockgrupp
650 kr/termin
Hyra av instrument
100 kr/ termin

• Vid studiedagar är undervisningen
inställd.

Undervisningstid
• Undervisning sker i mindre grupper
eller enskilt, minst 20 min/vecka.
• I vissa instrument/ämnen utnyttjas
central övningslokal.
Är ditt barn sjukt, var god meddela
respektive musiklärare.
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Syskonrabatt
Tredje syskonet, ingen
avgift för undervisningen.
Avgiften gäller för hel termin. Hela avgiften ska betalas även om eleven deltar
oregelbundet eller avbryter undervisningen. Musikskolan informerar gärna
närmare om gällande betalningsrutiner.
Om eleven vill avbryta undervisningen
måste platsen sägas upp av målsman.
Meddelas enklast via telefon eller e-post.
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Anmälan till musikskolan
Musikskolan är öppen för elever som är
bosatta i Lilla Edets kommun. Anmälan gäller för nyanmälningar och elever
placerade i kö och som till hösten börjar
år 4 och uppåt.
OBS! De elever som redan undervisas i
musikskolan anmäler sig på en särskild
lapp som delas ut av respektive musiklärare. Anmälan skall vara musikskolans
expedition tillhanda senast den 28 mars.
Anmälningsblankett hittar du i slutet av
foldern.
Frågor om anmälan
Förfrågningar angående anmälan
kan göras till musikskolan på telefon
0520-65 97 25 eller e-posta till
musikskolan@lillaedet.se

Intagning
Alla anmälda elever får under sommaren
besked om de blivit antagna eller inte.
Vid skolstarten hösten 2013 tar musikläraren kontakt med dig som blivit antagen, och kommer överens om lämplig
speltid.Elever som inte får plats placeras
i kö under ett läsår och får sedan anmäla
sig igen till kommande läsår. Aktuell
musiklärare tar kontakt med eleven om,
och när, det blir en plats ledig.
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Musiklärare
Ingmarie Romell,
Musikledare
Nyckelharpa, blockflöjt,
gitarr, ukulele, ensemble
Telefon 0520-65 97 25

Mathias Björk
Elgitarr, elbas, gitarr,
rock/popgrupp, ensemble
Telefon: 0520-65 98 02

Sara Freij Hummerdahl
Fiol, altfiol, cello,
blockflöjt, ensemble
Telefon: 0520-65 98 03

Ingmarie Juliusson
Tvärflöjt, klarinett,
saxofon, ensemble
Telefon: 0520-65 98 04

Kontakt
Besöksadress: Järnvägsgatan 26,
463 80 Lilla Edet
Postadress:
Lilla Edets kommun
Musikskolan
463 80 LILLA EDET
Telefon: 0520-65 97 25
E-post: musikskolan@lillaedet.se

Ann-Catrine Persson
Sång, gitarr, blockflöjt,
ukulele, kör, ensemble
Telefon: 0520-65 98 05
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Besök oss på webben:
www.lillaedet.se/utbildningbarnomsorg/
musikskola
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Anmälan till Musikskolan 2013–2014
Elevens efternamn

Förnamn

Personnummer

Målsmans efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress
Postnummer

Telefon bostad
Postort

Telefon mobil

Målsmans e-post
Elevens nuvarande skola och klassbeteckning

Undervisning önskas i
följande instrument/sång
Alt 1:
Alt 2:

Önskar hyra instrument Ja
Instrument hyrs ut i mån av tillgång (gäller stråk- och blåsinstrument)

Nybörjare

Jag har gång/cykelväg till skolan

Nybörjare

Om det finns plats
vill jag spela båda
instrumenten

Ev övrig information:

Medgivande till publicering av bilder
Undertecknad ger sitt medgivande till att musikskolan får publicera bilder på
ovanstående elev i informationsmaterial för musikskolan i tryckt och digital form (lillaedet.se).

Målsmans underskrift

Ja

Nej

Datum:
Ort:

Klipp ut blanketten och skicka den till:
Lilla Edets kommun, Musikskolan, 463 80 Lilla Edet
Obs! Anmälan ska vara musikskolan tillhanda senast 28 mars.
Det går också bra att lämna in den i kommunens medborgarservice.
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Lilla Edets Musikskola
Skolan grundades 1978 och har sedan dess utbildat
många elever på olika instrument. Genom musiken vill
vi ge våra elever möjlighet att utveckla färdigheter på
sitt instrument, stärka deras självkänsla och förmåga att
umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lustfyllt
och respektfullt sätt.

LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Tel 0520-65 95 00
www.lillaedet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12

Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till
söder. Det ger oss en vacker dalgång med laxfiske och båtliv.
Vi har skog och ängsmark med bär, svamp och utmärkta
vandringsleder. Våra drygt 12.500 invånare fördelas på fem
samhällen och en levande landsdbygd.

