
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Barn- och utbildningsnämnden 

Antaget 2018-10-31 § 116 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Verksamhetschef gymnasium, vuxenutbildning samt kulturskola 
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Diarienummer 2022/00031 nr 63462 

Gäller för  Håbo kulturskola 

Tidpunkt för 2022-03-11 
aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner BOU 2018/01896 nr 49529 

Relaterade styrdokument - 



 

 REGLER 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2022-03-16 

 

  

Regler för antagning till Håbo kulturskola  
 
Kulturskolan erbjuder 

• Musiklek - förskoleklass till årskurs 2 
• Teaterlek - förskoleklass till årskurs 2 
• Instrumentundervisning - årskurs 3 till 9 
• Sångundervisning - årskurs 3 till 9 
• Musikal - årskurs 3 till 9 
• Rytmik - årskurs 3 - 9 
• Dans - årskurs 1 - 9 

Instrumentalundervisning, teater och musikal 
Ansökan till kulturskolan görs i kulturskolans e-tjänst. Inloggning sker med e-
legitimation. Intagning från kön sker strikt efter ansökningsdatum. 

Undantagsregel 
Vissa förtursregler kan förekomma. Det finns avtal mellan musik- och kulturskolor som 
innebär att elever som spelat eller sjungit i annan kommuns musikskola har möjlighet till 
förtur i samband med att de flyttar till annan kommun. Ansökan måste styrkas med ett 
skriftligt intyg från kommunens musik- eller kulturskola där eleven har fått undervisning. 

En elev kan också få förtur om det finns särskilda behov. Grundskolan kontaktar ibland 
kulturskolan när det finns elever med särskilda behov som man på olika sätt vill stärka 
genom musiken. För att förtur ska gälla krävs skriftligt intyg från skolkurator eller 
motsvarande. 

Musiklek 
Elever i förskoleklass får musiklek avgiftsfritt och som en del i skolans undervisning. 

Barn som börjar årskurs 1 kan söka kulturskolans kurs Musiklek åk 1. 

Elever som gått Musiklek åk 1 har sedan möjlighet att anmäla sig till Musiklek åk 2 som är 
en fortsättningskurs. 

Elev som genomfört Musiklek åk 1 samt Musiklek åk 2 garanteras plats i instrumental- eller 
sångundervisning inför årskurs 3. 
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