FAQ - N3 Kulturskola
Vem kan gå på N3 Kulturskola?
Alla mellan 5-25 år, folkbokförda i Trollhättans kommun.
För aktuellt kursutbud, åldrar m.m., besök vår hemsida och webbanmälan:
www.n3trollhattan.se/n3/organisation/kulturskola/anmalan-kulturskolan/

Hur anmäler man sig?
Via vår webbanmälan: www.n3trollhattan.se/n3/organisation/kulturskola/anmalan-kulturskolan/
Blankett finns även som PDF för utskrift på vår hemsida www.n3trollhattan.se/n3/organisation/kulturskola/
Vill ni ha en hemskickad så kan ni ringa eller mejla oss så skickar vi den till er.
Söker man via vår webbanmälan så får man automatiskt ett kvitto på att anmälan är inkommen. Skickar man
via brevpost så får man ingen bekräftelse.
Anmälan är bindande när eleven har blivit antagen och deltagit vid första lektionstillfället.
När kan man anmäla sig?
Man kan anmäla sig när som helst under året. Dock är sista antagningsdatum för höstterminen 30 september
och 15 februari för vårterminen. Har man inte fått plats innan dessa datum så står man kvar i kö till
nästkommande termin och antagningsperiod. Man behöver inte göra någon återanmälan.
Hur fungerar kösystemet?
Man erbjuds i huvudsak plats hos oss efter anmälningsdatum. Men antagningen påverkas även av elevens
ålder, skola samt instrumentval, om eleven tas in i grupp eller enskilt.
Finns det några kurser som har lediga platser?
Kontakta oss för aktuell kö status: n3@trollhattan.se
Hur får man veta om man kommit in och vilken tid man fått?
När ledig plats uppstår så skickar pedagogen hem en kallelse alt. ringer och erbjuder en tid och plats för
undervisningen. Skulle tiden inte passa så hör man av sig till pedagogen och ser om den går att byta.
Kan elev folkbokförd i annan kommun ta del av N3 Kulturskolas verksamhet?
Undantag görs för elever bosatta utanför Trollhättans kommun till barnkörer ute på grundskolorna.
Undantag görs även i ensemble och orkesterspel, i mån av plats.
Dock kan man inte få individuell/gruppundervisning i N3 Kulturskolas övriga verksamhet.
Måste man göra nyanmäla/återanmälan sin plats?
Ingen ny- eller återanmälan behöver göras på sökta eller antagna platser. Man behåller sin plats i kön till dess
att ledig plats uppkommer och antagen elev har kvar sin plats till dess att den avanmäls (av vårdnadshavare om
eleven är under 18 år)
Vad kostar det?
För aktuella taxor, gå in på Trollhättans Stads hemsida:
www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/avgifter-och-taxor-kultur-och-fritid/taxor-n3-kulturskola/
Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället.
Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut.
Hur betalar man terminsavgiften?
Faktura skickas ut gällande termin till elevens folkbokföringsadress (vårdnadshavaren om eleven är
under 18 år) Eleven stängs av från N3 Kulturskolas verksamhet om avgiften ej till fullo är betald tre månader
efter förfallodatum

När startar terminen?
Höstterminen startar 1-2 veckor efter det att kommunens skolor har startat.
Pedagogerna kontaktar sina elever och planerar lektionstiden.
Vi ser helst att eleven fullföljer påbörjad termin.
För N3 Kulturskola gäller i stort sett samma terminstider som för grundskolan och gymnasiet.
Studiedagar är inte alltid gemensamma. Vid kommunens rörliga studiedagar pågår N3 Kulturskolas
undervisning som vanligt. Undantag kan förekomma. Detta meddelas av elevens pedagog.
Efter juluppehållet fortsätter lektionerna på samma tider som under hösten. Ingen kallelse skickas ut inför
vårterminen på redan antagna platser.
Kan man hyra instrument?
Stråk- och blåsinstrument kan man hyra av oss, i mån av tillgång.
Var sker undervisningen?
Den största delen av undervisningen sker på N3, Nohabgatan 15 https://goo.gl/maps/p7geHNZvAYy
Viss undervisning sker ute på skolorna beroende på elevunderlag (t.ex. körsång, gitarr, piano, fiol,
blåsinstrument)
Hur sjukanmäler man sig?
Ring eller sms:a direkt till pedagogen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida
www.n3trollhattan.se/n3/kontakt/kontakt-pedagoger/
Är eleven frånvarande utan att anmäla frånvaro så riskerar eleven att förlora sin plats.
Glömt lektionstiden?
Kontakta pedagogen direkt som svarar bäst på detta www.n3trollhattan.se/n3/kontakt/kontakt-pedagoger/
Ogiltig frånvaro av eleven?
Vid ogiltig frånvaro mer än 4 ggr/termin avslutas platsen i N3s kursverksamhet
Vad händer om pedagogen är sjuk?
Om pedagogen är sjuk eller av annan anledning behöver ställa in en lektion, så gör vi vårt bästa att nå er.
Sms skickas ut till det mobilnummer som angetts på anmälningsblanketten eller via vår webbanmälan.
Kom ihåg att meddela oss om ni byter mobilnummer.
Hur avslutar man sin plats?
Avanmälan görs på telefon 0520-497451 alt. n3@trollhattan.se innan terminen startar eller innan första
lektionstillfället, för att undvika debitering av gällande termin. Vill man avsluta sin plats innan terminen är slut
så debiteras man ändå hel terminsavgift.
Mer information?
www.n3trollhattan.se/n3/organisation/kulturskola/
alt. mejla din fråga till n3@trollhattan.se

