
 

                                                     ANMÄLAN TILL MUSIKSKOLAN 
 

 

Ni kan även skicka in er  
anmälan genom att 
scanna QR-koden: 

 

 
 
 
 

Elevens förnamn: 
 
 

Efternamn: 

Elevens personnummer (10 siffror): 
 

Aktuell skola HT23: 
 

Klass HT23: 

 

 

Instrumentval:  
Önskar hyra 
instrument: 

Förstahand:   

Andrahand:   

Tredjehand:              

 

Eleven har tidigare spelat instrument: 

Lärare: 
 

Antal terminer: 

 

Vårdnadshavares namn: 
 
 

Personnummer (10 siffror): 

Adress: 
 

Postnr: Ort: 
 

Telefonnr: 
 

E-post: 
 

 
Jag godkänner att mitt barn finns med på bild/video på internet 
på t.ex. hemsidan, bildspel och dylikt. 

 Ja Nej 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren (se baksida) för 
anmälan till Gnosjö Musikskola 

Ja 

För mer information om Gnosjö kommuns hantering av personuppgifter se www.gnosjo.se 
 
 
Datum:  Vårdnadshavares underskrift: 
 
 

 

 

Gnosjö Musikskola  0370-33 11 25 
Läroverksgatan 17  musikskolan@edu.gnosjo.se 
335 32 Gnosjö   Verksamhetsansvarig: Sadida Uvais 

http://www.gnosjo.se/


 

                                                     ANMÄLAN TILL MUSIKSKOLAN 
 

 

 

 

 

 
Musikskolans villkor och avgifter:  
 
Ni får börja i Musikskolan från och med årskurs 3. Intagning sker löpande under läsåret, men i 
mån av plats. Kan vi inte erbjuda plats på önskat instrument direkt placeras ni i kö. 
Undervisningen kan ske på respektive skola eller på Musikskolan i Gnosjö. Både enskild och 
gruppundervisning förekommer.  
Orkester- och ensembleundervisning sker på Musikskolan i Gnosjö och är kostnadsfri. Det är 
inte möjligt att enbart delta i orkester-/ensembleundervisning.  
 

Första åren eleven går i Musikskolan kan man få hyra instrument. Vissa instrument finns i 
begränsad upplaga och där gäller först till kvarn. Det går inte att hyra piano, blockflöjt, 
elbas, elgitarr eller slagverksinstrument. 
 
 
Avgifter 2023 (per termin): 
Enskild undervisning: 953 kr 
Gruppundervisning: 728 kr 
Syskonrabatt enskild undervisning: 762 kr 
Syskonrabatt gruppundervisning: 582 kr 
Instrumenthyra: 336 kr 
Orkester/Ensemble: 0 kr 
 
Syskonrabatt tillämpas från syskon nr. 2 och yngre. Syskonrabatt tillämpas ej på 
instrumenthyra. 
 
 
Musikskolan ska erbjuda eleven minst 28 lektioner/speltillfällen per läsår.  
Eleverna får själva köpa och de noter och övrigt arbetsmaterial (t.ex. rörblad) som läraren 
anvisar. 
Avgiften tillämpas efter andra lektionen och betalas terminsvis.  
Terminsavgiften samt instrumenthyran återbetalas inte om eleven slutar. 
Nästkommande års avgifter bestäms i november månad av Kommunfullmäktige i Gnosjö 
kommun. 

 
 


