
 

 
Regler och information från vt 2016 

Jokkmokks kulturskola har fått nya avgiftsregler, godkända av Kommunfullmäktige, 

2015-10-26, och som gäller från vårterminen 2016: 

 

Om undervisningen 
Undervisning erbjuds i Vuollerim, Porjus och Jokkmokk under förutsättning att minst fyra 

elever anmält sig och kan påbörja undervisningen på respektive ort. Annars sker 

undervisningen på en av ovanstående orter. Undervisning erbjuds företrädesvis till barn 

och ungdomar från 0 år upp till 21 år, folkbokförda i Jokkmokks kommun eller 

studerande vid skolor i Jokkmokks kommun. Om man slutar gymnasiet senare än 21 år 

får man fortsätta tills den dagen man slutar gymnasiet. Olika aktiviteter har olika 

startålder och bestäms i samspråk med lärarna. Vuxna får anmäla sig och tas emot 

i mån av plats, men barn och ungdomar har företräde. 

 

 

Anmälan 
Anmälan till Kulturskolan sker via anmälningsblankett och den måste vara signerad för 

att gälla som ansökan. Denna blankett finns på hemsidan att ladda ner, eller kontakta 

Kulturskolans kontor så kan den mailas ut. Blanketten kan skannas in och skickas till: 

kulturskolan@jokkmokk.se. Eller alternativt skickas det med vanlig post till:  

Jokkmokks kommun, Kulturskolan, 962 85 Jokkmokk. 

 

Du som redan har en plats behöver inte återanmäla dig varje läsår utan behåller din 

plats tills du avanmäler dig. 

 

 

Antagning 
Eleven antas till undervisning under förutsättning att det finns plats på valt ämne. Finns 

det ej plats ställs eleven i en kö och kötiden varierar från ämne till ämne. 

 

 

Uppsägning 
Elev kan sägas upp från sin plats om avgiften ej är betald. Om eleven själv vill säga 

upp sin plats måste detta ske skriftligt, av målsman eller myndig elev, via e-post 

eller brev till: kulturskolan@jokkmokk.se. Eller alternativt skickas det med vanlig post 

till: Jokkmokks kommun, Kulturskolan, 962 85 Jokkmokk. 

 

Om eleven har haft tre lektionstillfällen vid uppsägning debiteras full avgift. Om 

uppsägning inte sker enligt ovan debiteras eleven även om man inte infinner sig på sina 

lektioner.  

  



Avgifter 
Elevavgiften i Jokkmokks kulturskola är 300 kr per termin och ämne. Maxtaxa är 750 kr, 

oavsett antal ämnen. 

 

Syskonrabatt 

Vi har ett system med syskonrabatt (barn som är folkbokförda på samma adress) som 

innebär:  

1 barn: 300 kr per termin och ämne. Maxtaxa för 1 barn är 750 kr, oavsett antal ämnen. 

2 eller fler barn: Barn 1 = Full avgift. Som barn 1 räknas det syskon som har den 

sammanlagt högsta avgiften (ett eller flera ämnen). Barn 2, 3 osv = Syskon 2, 3 osv får 

50 % rabatt på avgiften. 

Maxtaxa är 750 kr per familj och termin, oavsett antal barn och ämnen. 

 

Tabell för uträkning av syskonrabatt och maxtaxa: 

 

Antal 

ämnen 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn 

1 300 450 600 750 750 

2 600 750 750 750 750 

3 750 750 750 750 750 

4 750 750 750 750 750 

 

 

Delad faktura 

Det går att få avgiften uppdelad på två olika fakturaadresser, i de fall då vårdnads-

havarna inte sammanbor, men delar vårdnaden om barnet eller barnen. Kontakta 

kulturskolans kontor för mer information. 

 

Ensembler och replokaler 

Ensemble är gratis för alla elever som går ett annat ämne, annars gäller de angivna 

tarifferna. Replokal får lånas gratis. Begränsat antal platser, antagna kulturskoleelever 

har förtur. 

 

Avgifter för vuxna  

Vid mån av plats kan vuxna vara med i verksamheten. De betalar då 1000 kr per termin 

och ämne. Ingen maxtaxa gäller för vuxna. 

 

Avgiftsbefrielse 

En elev kan få avgiftsbefrielse om föräldrarnas/vårdnadshavarnas sammanlagda 

förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år understiger tre prisbasbelopp. 

Kontakta kulturskolans kontor om ni önskar avgiftsbefrielse. 

 

Instrumenthyra 

Vissa instrument kan du hyra, prata med din lärare. Gitarrer, pianon, slagverk och 

blockflöjter går ej att hyra. Kostnaden för att hyra instrument är 250 kr per termin och 

elev, vilket tillkommer utöver terminsavgiften.  

Det kan även tillkomma kostnader för böcker och annat material. 

 

 

För frågor, kontakta gärna Kulturskolans kontor,  
Anna-Karin Aira, tel 0971-172 04! 
 
 


