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Namn Personnummer

Gatuadress Postadress

Sökandes mobilnummer Sökandes e-post

Målsmans mobilnummer Målsmans e-post

Hemtelefon

ANMÄLAN TILL VÅRA UTBILDNINGAR OCH KURSER Väljer du en individuell utbildning på något instru-
ment eller sång kan ett andrahandsval utöver förstahandsvalet anges.

Anmälan till utbildning

1:a Kurskod

ANTAGNINGSBESKED
I maj börjar vi skicka ut antagningsbesked. Du ska då bekräfta att du vill ha din plats. Först därefter skickar vi dig 
en faktura. Har du inte fått något antagningsbesked så innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats 
på det du har sökt.

INSTRUMENTHYRA
Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid om två år för de som 
går våra utbildningar inom dessa instrument. Hyresavgift är 350 kr per termin och instrument. Antalet instrument 
är begränsat.

 Jag vill hyra instrument

BRA ATT VETA

HUR MÅNGA UTBILDNINGAR OCH KURSER 
KAN JAG GÅ?
Du är välkommen att söka hur många kurser och ut-
bildningar du vill hos oss. Vi kan dock inte garantera 
en plats på allt du sökt. Vad gäller de individuella 
utbildningarna kan du inte gå flera samtidigt. Dessa 
utbildningar kan du gå på tills du har avslutat din 
gymnasieutbildning alternativt till det år du fyller 19.

NÄR KAN MAN ANMÄLA SIG?
Alla barn och unga som är folkbokförda i Helsing-
borg kan anmäla sig 11 mars-15 maj 2016. Efter 
denna period går det att anmäla sig till ev. restplat-
ser på våra kurser, dock endast fram till kursstart. 
Till de individuella utbildningarna kan du söka när 
som helst och får då börja i mån av plats.

www.helsingborgskulturskola.se

Skola och årskurs (anges fr o m åk 1)

Biljett till workshops köps direkt i receptionen på Dunkers kulturhus. Ingen föranmälan krävs. Läs mer om workshops 
på www.helsingborgskulturskola.se.

Anmälan till kurs

Kurskod

2:a Kurskod Kursstart

Anmälan till kurs

Kurskod

Kursstart

När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. 
För ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dem, 
kontakta oss skriftligen på kulturnamnden@helsingborg.se. 


