Välkommen till Kulturskolan!
Hos oss på Kulturskolan har du möjlighet att få bildlektioner,
lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, drama och testa
nycirkus och e-sport.
OBS! Du kan välja flera alternativ! När det gäller
musikinstrument –
skriv en 1:a för ditt första val och en 2:a för ditt andra val!
Se hemsida www.arvidsjaur.se/kulturskolan
för mer information.
Anmälan, frågor och funderingar
till Kristina Sandström på telefon
0960-158 13, 072-73 19 363, mejl
kulturskolan@arvidsjaur.se
Arvidsjaurs kommun,
Kulturskolan/Kristina Sandström
Box 703
933 81 Arvidsjaur,

Intresseanmälan Kulturskolan
Elevens namn och personnummer:_______________________________________
Klass/Skola:__________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________
På nästa sida fyller du i dina val. Hoppas vi ses!
Kurserna är från årskurs 3 om inte annat anges.

Terminsavgifter i Kulturskolan

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Vi delar inte
personuppgifterna med tredje part.

Kursavgift, en kurs:
400 kr

Samtycket är giltigt så länge eleven deltar i Kulturskolans kurser. Du
har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera att
om du återkallar ditt samtycke så påverkar det bara behandlingen
av personuppgifter framåt i tiden. Behandlingen som skett innan
samtycket återkallades är fortfarande laglig.

Ytterligare kurser:
100 kr/kurs

Om du vill ta tillbaka samtycket; rätta, flytta eller radera uppgifter;
tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot,
begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar
du Ulf Starefeldt, tel. 0960-15504 eller ulf.starefeldt@arvidsjaur.se
Du/ni kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller
Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Vänd dig/er till Datainspektionen om du/ni har klagomål på
kommunens behandling av personuppgifter.

Syskonrabatt på kursavgift:
50%
Instrumenthyra:
50 kr/termin
De elever som spelar i
Kulturskolan ges möjlighet att
delta i ensembleundervisning
utan extra kostnad.
Kortkurser
Vi erbjuder även kortkurser:
4ggr 100 kr

Cello______

Elbas______

Fiol______

Trombon______

Trumset______

Saxofon_______

Suzukifiol (från 5 år)

Trumpet______

Gitarr/elgitarr______
Tuba_______

Klarinett______
Valthorn______

Piano____

Sång______
(endast från
klass 6 och uppåt)

Följande kurser finns också att välja även om ni gjort två val bland
instrumenten!

Skapande bild______
Rockgrupp______

Nycirkus______
(från årskurs 1)

Skapande dans
______
(kortkurser, mer
information kommer
senare)

Snövit
– en grym saga
E-sport _____
(endast
högstadiet/gymnasiet)

Medverkande i
föreställning: teater,
dans, sång, nycirkus
________
(från klass 4 och
uppåt)

Elevuppgifter Kulturskolan 20/21
Elevens namn:

Klass:_______

Mobil:_____________________ Mail:___________________________
Vårdnadshavare:
Personnummer:__________________________________
Adress:

Telefon:

(hem)

(arbete)

(mobil)

Mail:___________________________________________
Vårdnadshavare:
Adress:

Telefon:

(hem)

(arbete)

(mobil)

Mail:___________________________________________
Klassföreståndare/mentor:
Telefon:

(arbetsrum)

(mobil)

Fakturaadress (om annan än ovan)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Vi delar inte personuppgifterna med tredje part.
Samtycket är giltigt så länge eleven deltar i Kulturskolans kurser. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera att om
du återkallar ditt samtycke så påverkar det bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden. Behandlingen som skett innan samtycket
återkallades är fortfarande laglig.
Om du vill ta tillbaka samtycket; rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa
eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du Ulf Starefeldt, tel. 0960-15504 eller ulf.starefeldt@arvidsjaur.se Du/ni kan
också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet,
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Vänd dig/er till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

Kulturskolan i Arvidsjaur: Samtycke läsåret 20/21
Kulturskolan använder Arvidsjaurs kommuns hemsida och Ung i Arvidsjaurs facebooksida för information
om vår verksamhet. Ibland vill vi ha möjlighet att använda bilder av eleverna på hemsidan och facebook.
Eftersom vi tycker att kultur är en viktig del av samhället och barnens utveckling vill vi dela med sig av och
visa vad eleverna gör i samband med föreställningar, konserter och andra aktiviteter.
För att göra detta behöver vi vårdnadshavares godkännande.

Elevens namn:
Jag/vi tillåter att eleven är med på bild på Kulturskolans hemsida på Internet
Ja □
Nej □
Jag/vi tillåter att elevens namn finns på Kulturskolans hemsida på Internet
Ja □
Nej □
Jag/vi tillåter att eleven är med på bild på Ung i Arvidsjaurs facebooksida
Ja □
Nej □
Jag/vi tillåter att elevens namn finns på Ung i Arvidsjaurs facebooksida
Ja □
Nej □
Jag/vi tillåter att eleven är med på rörliga bilder
Ja □

Nej □

Jag/vi tillåter att eleven är med på rörliga bilder på hemsidan
Ja □

Nej □

Jag/vi tillåter att eleven är med på rörliga bilder på facebook
Ja □

Nej □

Jag/vi tillåter att eleven är med på rörliga bilder för att visa upp kulturskolans verksamhet
Ja □
Nej □
Jag/vi tillåter att elevens namn finns med i samband med utställningar
Ja □
Nej □
Ibland kan det finnas behov av att skjutsa barn till och från konserter mm.
Jag/vi tillåter att eleven får åka i privat bil i samband med uppvisningar och konserter.
Ja □
Nej □

Vårdnadshavares underskrift:
Namnförtydligande:

_________

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Vi delar inte personuppgifterna med tredje part.
Samtycket är giltigt så länge eleven deltar i Kulturskolans kurser. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera att om
du återkallar ditt samtycke så påverkar det bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden. Behandlingen som skett innan samtycket
återkallades är fortfarande laglig.
Om du vill ta tillbaka samtycket; rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa
eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du Ulf Starefeldt, tel. 0960-15504 eller ulf.starefeldt@arvidsjaur.se Du/ni kan
också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet,
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Vänd dig/er till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

