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Höörs kommun: Musikskolan • Box 53 • 243 21 Höör 

Besöksadress: Storgatan 1 • Höör 

Tel: 0413-282 85 • Växel: 0413-280 00  
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Datum Underskrift   

 

 

 

 

Övriga upplysningar: 

 

 

Elevens namn Elevens personnummer (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

Målsman/betalningsansvarig (OBS. samma som underskrift) Målsmans personnummer (10 siffror) 

e-post texta tydligt  

Mobil Tel. arbete 

Elevens skola/klass/förskola (nästa termin) 

Personuppgifterna används för intern elevregistrering och fakturabehandling samt för eventuell registrering till Riksförbundet Unga 

Musikanter (RUM). Uppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om 

GDPR finns på baksidan av denna blankett. 

Våra kurser 
Du kan göra upp till 3 val. Vänligen skriv prioriteringsordning 1, 2, 3 i rutorna. 

 

 babyrytmik 0-2 år                                          stråk (fiol, altfiol, cello) från förskoleklass  

 rytmik 3-6 år                                          rörblås (klarinett, saxofon) från åk 2 

 kör fsk – åk 2, på Musikskolan                          blockflöjt från åk 2  

 kör fsk – åk 2, på Sätoftaskolan                        tvärflöjt från åk 2 

 musikgruppen åk 1-2                                          bleckblås (trumpet, trombon) från åk 2 

 teaterlek åk 1-3                                                   musik och rörelse – för elever med särskilda behov 

 marimbagrupp från åk 2 
 

 

• Det är viktigt att ange alternativ då möjligheten ökar att bli erbjuden en plats. Observera att vi inte tar 

in elever på mer än ett instrument. 

• Det går bra att anmäla sig till både ett instrument och körsång. I mån av plats även till dansteater, 

teaterlek, musikgruppen och marimba. 

• Se betalningsregler på nästa sida. 

• Sista anmälningsdag för höstens antagningar är den 30 april. 

 

http://www.hoor.se/musikskolan


 

 

Betalningsregler 

Som nybörjare får du prova på i tre lektioner. Senast vid tredje lektionen måste du säga upp 

din plats om du inte vill fortsätta, annars får du betala för hela terminen.  

Övriga elever ska säga upp sin plats i anslutning till terminsstart. Uppsägning av plats ska 

ske antingen via Speedadmin, Musikskolans förtryckta blankett för avanmälan eller 

skriftligen via brev eller mejl. Detta är mycket viktigt och gäller alla ämnen; även kör, rytmik, 

musikgruppen, teater och ensemble. 

Eventuella anmärkningar och frågor angående fakturan ska göras innan förfallodagen. 

Om vi måste skicka ut fakturapåminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.  

Obetalda fakturor lämnas vidare till inkasso.  

Betalningsansvaret har den som anges som betalningsansvarig vid anmälan i Musikskolans 

administrativa system Speedadmin eller den som undertecknar anmälningsblanketten. 

 

 

GDPR, dataskyddsförordningen 

 

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid 

handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och 

andra kontaktuppgifter i musikskolans elevhanteringssystem. Vi behöver registrera dina 

personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig 

nämnd är kultur- och fritidsnämnden. 

 

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter 

behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du 

önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når 

vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se. 
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