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Riktlinjer för kulturskolan i Vaxholms stad 
Skolan har ett ansvar för att ta tillvara, uppmuntra och utveckla barn och elevers kreativitet. Genom 
Kulturskolan tar Vaxholms stad detta ansvar, där kan du bland annat sjunga, spela instrument, spela teater 
och skapa med bild och form. 

Bakgrund 
Enligt skollagens 1 kap 4 § syftar utbildningen inom 
skolväsendet till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med 
hemmen främja barns och elevers allsidiga per-
sonliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. 
Vaxholms stad vill genom Kulturskolan säkerställa att 
barns och elevers aktiva och kreativa sida får 
utvecklas genom olika konstuttryck. 

Antagning 
Enligt Barn och utbildningsnämndens beslut krävs att 
den som vill bli antagen till Kulturskolan är 
folkbokförd i Vaxholms stad samt att denne anmäler 
sig till verksamheten i e-tjänsten. 

När en elev som inte är skriven i Vaxholms stad söker 
till kulturskolan görs en bedömning i mån av plats, av 
enhetschef. Plats kan beredas utifrån särskilda skäl 
en termin i taget. 

Eleven får gå på fler konstuttryck men bara ett 
instrument/sång. Efter tio års ålder finns möjlighet 
att, i samråd med lärare, bli antagen till fler 

instrument. 

Från åk 7 har eleven, i samråd med lärare, möjlighet 
till 30 min. enskild lektion. För detta uttas en avgift 
enligt kommunfullmäktiges fastställda taxor och 
avgifter.  

Bekräftelse av plats 
Vid antagning skickas ett bekräftelsemejl till den som 
gjort anmälan. Genom bokningen godtar anmälaren 
även kostnadsansvaret för terminsavgiften. 

Avgift 
Terminsavgift erläggs per påbörjad termin. Termins-
avgift för respektive aktivitet anges i Vaxholms stads 
taxor och avgifter varje år. Gällande taxor och av-
gifter finns tillgängliga på Vaxholms stads webbplats. 

Vid utebliven eller sen betalning gäller Vaxholms 
stads rutin för inkrävande av betalning. 

Kulturskolan återbetalar eller reducerar inte avgiften 
om eleven slutar under pågående termin. Om 
särskilda skäl för frånvaro föreligger kan 
terminsavgiften regleras.  

Noter och tillbehör till instrument bekostas av 
eleven.  

Reparation av instrument som har gått sönder på 
grund av elevens vårdslöshet bekostas av faktura-
mottagare. Normalt underhåll och slitage bekostas 
av kulturskolan.  

Uppsägning av plats 
Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen utan 
betalningskrav fram till dagen innan första kursdag. 
Avbokning måste göras till Kulturskolans administra-
tion till epost: kulturskolan@vaxholm.se.  
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Lektioner/tider  
Kulturskolan följer Vaxholms grundskolors läsårsdata 
vad gäller lov och studiedagar.  

Instrument- och sångelever garanteras 26 lektions-
tillfällen per läsår. Drama-, kör- bild och formelever 
garanteras 24 lektionstillfällen per läsår. 

Kulturskolan publicerar lediga tider på Vaxholms stads 
hemsida. 

Lektionstider är fastställda enligt följande:  

Instrument/sång 

• Enskild lektion 20 min/vecka  

• Grupp om två elever 30 min/vecka  

• Grupp om tre elever 40 min/vecka  

• Orkester/ensemble 30 – 60 min/vecka (ingår 
i instrumentalavgift)  

Drama 

 Grupplektion 60 min/vecka 

Kör 

 Grupplektion 30–40 min/vecka 

Bild och form 

 Grupplektion 60 min/vecka 

Hyra instrument  
Vi erbjuder uthyrning av följande instrument enligt 
separat avtal:  

• Fiol, viola, cello 

• Accordeon, dragspel 

• Saxofon, klarinett, tvärflöjt 

• Trumpet, trombon, tuba 

Kontakt  
Kulturskolans kontaktuppgifter finns på Vaxholms 
stads webbplats. 

Referenser och lagrum: 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm, Utbildnings-
departementet. 

SFS 2017:900. Förvaltningslag. Stockholm, 
Justitiedepartementet. 
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