
Vänd sida 

Anmälningsblankett 

Kulturskolan Miranda 

Betalningsansvarig 

För- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Adress  

Telefonnummer  

E-postadress  

Elev 

För- och efternamn Personnummer (10 siffror)  

      

Instrument 

• Kostnad: 750kr/termin 

• Hyra instrument: 300kr/termin 

• Från årskurs 2 och uppåt 

• Eleven vill hyra instrument

Kryssa för önskat instrument i listan nedan. Det går bra göra flera val men vi kan inte lova att vi erbjuder plats på allt. 

• Akustisk gitarr 

• Baryton 

• Bastuba 

• Blockflöjt 

• Dragspel 

• Elbas 

• Elgitarr 

• Fagott 

• Klarinett 

• Kontrabas 

• Kornett 

• Nyckelharpa 

• Oboe 

• Piano / keyboard 

• Saxofon 

• Trombon 

• Trummor 

• Trumpet 

• Tvärflöjt 

• Ukulele 

• Valthorn 

• Violin / fiol 

• Violoncello / cello

Instrument i grupp 

Spela instrument i grupp på fritids eller under eftermiddagen i Rosa huset. Vi kan inte garantera att det blir en grupp på alla 

skolor. 

• Kostnad: 400kr/termin 

• Instrument får eleven låna gratis på lektionen 

• Fiollek (på skolan, från förskoleklass) 

• Flöjtlek (på skolan, från förskoleklass) 

• Blåsinstrument (i Rosa huset på eftermiddagen) 

Sång och kör

• Solosång kostar 750kr/termin 

• Kör kostar 300kr/termin 

• Kör är gratis för de som går solosång eller spelar ett 

instrument 

• Solosång (från årskurs 7 och uppåt) 

• Lilla kören (årskurs 1–3) 

• Unga kören (årskurs 4–6) 

• Mirandakören (från årskurs 7 och uppåt)

Bild, dans, teater och film 

• Kostnad: 400kr/termin 

 

• Bild och form (från årskurs 4, tidigare om det finns plats) 

• Dans (från 4 år och uppåt) 

• Drama och teater (10 – 19 år) 

• Film och skådespeleri (10 – 18 år)

  

KULTURSKOLAN MIRANDA
UNG KREATIVITET I MORA



Kulturskolan Miranda 
Älvgatan 53C 

792 32 MORA 
 

0250 – 266 14 
miranda@mora.se 

www.morakommun.se/miranda 
 

 

Kommentar 

Skriv gärna en liten kommentar om det är något vi behöver veta. Har eleven till exempel gått på någon liknande skola tidigare 

eller har eleven på annat vis redan kunskaper i ämnet? 

 

Ansvar och personuppgifter 

Innan du skickar in en ansökan till Kulturskolan Miranda är 

det viktigt att du läser igenom informationen nedan om ditt 

ansvar och hur vi hanterar dina personuppgifter. 

När du skickar in en ansökan måste du betala för de kurser 

som eleven deltar i. Du behöver inte vara målsman för att 

kunna skicka in en ansökan. 

Vill du inte längre finnas i Kulturskolan Mirandas elevregister 

måste du meddela oss det. Uppgifterna tas inte bort 

automatiskt när eleven slutar. 

Information om behandling av personuppgifter 

Mora kommun kommer att behandla dina/era 

personuppgifter för myndighetsutövning och andra 

arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 

6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 

ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras 

enligt gällande dokumenthanteringsplan. 

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom 

kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För 

mer information om detta så kontaktar du förvaltningens 

dataskyddskontaktperson. 

Läs mer om personuppgifter och behandling av 

personuppgifter på www.morakommun.se 

Kulturförvaltningens dataskyddskontaktperson når du på 

jenny.nises@mora.se eller 0250-267 68.

Underskrift 

 Genom att skriva under godkänner jag ovanstående regler och avgifter samt att kulturskolan behandlar mina personuppgifter. 

Datum Ort Betalningsansvarigs underskrift 

 

Skicka eller lämna den ifyllda blanketten till Kulturskolan Miranda eller någon av kulturskolans lärare. Kulturskolans postadress 

hittar du längst ner på sidan. 

2020-12-09 
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