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Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar om regler och avgifter för
Kulturskolans verksamhet.
I KF budget för 2015 fick kulturnämnden i uppdrag att sänka
avgifterna i syfte att nå fler barn och unga framförallt i stadens
ytterstadsdelar. I KF budget för 2016 fastställdes avgifterna som också
var oförändrade 2017. Kulturnämnden föreslår inga ändringar av
avgifterna för 2018. En mening har reviderats med anledning av
organisationsförändring och ett förtydligande avseende öppen
verksamhet utan avgift. Inga avgiftsbelopp har ändrats.
Kurser och terminsavgifter för kulturskolans
verksamheter
Målgrupp
Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdomar mellan 6
- 22 år. I begränsad omfattning bedrivs verksamhet för yngre barn
än 6 år.
Utomkommunal deltagare
Elev som flyttar från kommunen får delta i kulturskolans
verksamheter terminen ut. Efter särskilt beslut av kulturskolans
enhetschef för Enheten för kvalitetsutveckling och verksamhetsstöd,
kan elev från annan kommun delta i kursverksamheten i mån av
plats.
Kurser
Terminskurser omfattar minst 12 lärarledda tillfällen.
Kortkurser erbjuds i olika omfattning även på lov, helger och som
fördjupningskurser och omfattar max sex tillfällen.
Nyfiken-på innehåller en orientering i ämnen och omfattar tre
tillfällen.
Prova-på är ett enstaka tillfälle för deltagaren att gratis möta
pedagoger och pröva på kulturskoleaktiviteter.
Kulturskolan har en öppen verksamhet där målgruppen utan avgift
får möjlighet att prova på kulturskolans verksamhet vid enstaka
tillfällen eller som strategiska satsningar i områden där
deltagarantalet är lågt. Kulturskolan bedriver också verksamhet
såsom El Sistema, där målgruppen kostnadsfritt får delta i
verksamhet på skoltid eller i fritidsverksamhet.
stockholm.se
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Avgifter från och med 2018-01-01
Ämne
Deltagare från annan kommun terminskurs
Deltagare från annan kommun kortkurs
KAP - Kulturskolans avancerade program
Instrumentalundervisning, sång
Bild & form, dans, teater och cirkus utökad tid, 90-120
min/vecka
Ämnesöverskridande och övriga ämnen; lektionstid
motsvarande ovanstående t ex musikal
Instrumentalundervisning i större grupper 6-9 elever
Dans
Särskilda kurser som lovkurser och helgkurser
Bild & form
Teater
Cirkus
Kortkurser i olika ämnen. Sex lektioner/tillfällen.
Särskilda projekt
Ensemble/orkester/kör. 10 deltagare eller fler. Gäller
även för deltagare från annan kommun i mån av plats.
Nyfiken på. Tre lektioner
Instrumenthyra per påbörjad hyrperiod (termin)
Administrativ avgift instrumentförrådet vid makulering
av instrument
Ensemble/orkester och kör är gratis för dem som deltar i
instrumentalundervisning respektive sång
Prova på-kurs. En lektion
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Rabatter och nedsättning av avgift
Syskonrabatt

Syskonrabatten innebär att deltagande i kulturskolans terminskurser
är gratis från och med det tredje deltagande barnet. Rabatten gäller
inte instrumenthyra samt kortkurser.
Regler för nedsatt avgift

Familjer med låg inkomst har möjlighet att söka nedsättning av
terminsavgiften. Nedsättningen innebär att familj vars årsinkomst är
lika med eller understiger fem prisbasbelopp har rätt att ansöka om
nedsättning av avgiften. Detta innefattar även hemmaboende
ungdomar över 18 år.
Rätten till nedsättning innebär att terminsavgift för ämneskurs
fastställs till 300 kr per barn oavsett hur många ämnen barnet deltar
i.
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