
 

 

   

Till dig som elev/deltagare eller till vårdnadshavare med barn i 

Kulturskolan hösten 2019 

 

Välkommen till läsåret 19/20 på Kulturskolan i Umeå! 

Nu bygger vi kulturskola och tjuvstartar genom att pröva några nya 

estetiska uttryck. Officiellt inviger vi Kulturskolan i januari 2020. 

Kulturcentrum för barn och unga har gått samman med Umeå Musikskola under namnet 

Kulturskolan i Umeå. Vi har således kvar alla kurser inom teater och musik. Utöver detta så erbjuder 

vi film, slöjd, stand-up och Youtube och inom kort bäbislek, forumteater, graffiti och nycirkus.  

En del av er har varit i vår verksamhet under en lång tid, några av er lite kortare och några av er är 

helt nya. Ni kan ta del av vår information och det växande utbudet på www.umea.se/kulturskolan. 

Hemsidan bygger vi kontinuerligt fram tills invigningen 2020. Naturligtvis får ni gärna höra av er till 

någon av oss som arbetar på kulturskolan. Vi finns också på Facebook och Instagram. 

Lite fakta om Kulturskolan 
Ca 2000 elever i åldrarna 0-25 år är inskrivna i vår verksamhet och deltar främst i teatergrupper, lär 
sig sjunga eller spelar instrument. Många deltar också i våra orkestrar, ensembler och körer. Förutom 
detta så möter vi många barn och ungdomar i öppen verksamhet eller pedagogisk verksamhet i 
samverkan med skolan.  
 
Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga ett kvalificerat utbud med välutbildade pedagoger. 
Vi utgår från varje barn och ungdoms egna förutsättningar; intresse, ambition och förmåga. 
Kulturskolan finns både under dag- och kvällstid på Hamnmagasinet och Umestan, men också på 32 
skolor runt om i kommunen. Vårt mål är att nå ut till ännu fler skolor, byar och stadsdelar. 

Välkommen till Kulturskolans elevförening 
”Visst är du medlem i vår elevförening? Kulturskolan har en elevförening och i den styrelsen sitter 
elever, lärare och föräldrar från den tidigare musikskolan, men vi vill jättegärna få in representanter 
från andra delar av vår kulturskola! Styrelsen väljs vid årsmötet den 16 oktober kl. 18:00 i Valhalla, 
där det blir konsert med flera av våra grupper. Välkommen dit så får du veta mer! Till styrelsen kan ni 
även skicka förfrågningar och idéer om ni till exempel vill hitta på något kul. Vi kommer att sätta upp 
information på anslagstavlorna både på Hamnmagasinet och Umestan”, hälsar styrelsen genom 
ordförande Astrid Alakörkkö. 

Medlemskapet i elevföreningen är kostnadsfritt och knutet till Riksförbundet Unga Musikanter 
(RUM), men är öppet för alla medlemmar i kulturskolan. Har ni frågor om elevföreningen? Kontakta 
producent agneta.hogstadius@umea.se eller ordförande astrid.alakorkko@gmail.com 

Läsårets tider 

Kulturskolans verksamhet pågår fram till fredag 13 december, vecka 50, om inte annat meddelas. 

Vårterminen startar måndagen den 13 januari, vecka 3.  

V42 ställs alla teatergrupper in. Vi erbjuder istället Globteaterns föreställningar till teatergrupperna och er 

föräldrar, med bl.a. skådespelare från Nairobi, Kenya. En inbjudas skickas hem via teaterledarna. 

Måndag 14 oktober kl. 18.30-19.45, Valhalla Kulturskolan Umestan: Way out (från åk 6-120 år) 

Onsdag 16 oktober kl. 17.15-18.00, Valhalla Kulturskolan Umestan: Child’s Life (förskoleklass t.o.m. åk 5)   
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Nya avgifter läsåret 19/20 

Avgiften som ni betalar är för en plats per termin eller en kortkurs. Avgiften faktureras i oktober 

respektive mars månad. När ni har fått en plats i kulturskolan så kommer avgiften att debiteras en gång 

per termin. Påbörjas terminskursen innan 1 oktober (höstterminen) eller innan 1 mars (vårterminen), så 

gäller full avgift. Efter påbörjad terminskurs har ni 30 dagars ångerrätt och debiteras inte. 

Ämneskurser: 600kr/termin (inkl. Suzuki) 

(kurs 2, 3, osv 400 kr/termin, endast en ämneskurs inom instrument/sång per elev är möjlig) 

Fördjupningslinje: 900kr/termin 

Kortkurser (6-8 tillfällen), El SIstema (frivillig), småbansmusik, kör/ensemble/orkester: 300 kr 

(om du redan går i en musikkurs på Kulturskolan, så får du vara med i orkestrar, ensembler och körer 

utan att betala en extra avgift) 

Instrumenthyra: 400 kr/termin 

Öppen verksamhet (där engångsavgift annonseras): 50 kr 

 

Avgiftsbefrielse ansöks direkt via musikskolans enhetschef camilla.freedman@umea.se.  

OBS! Meddela alltid frånvaro till din pedagog/lärare – ett sms i all enkelhet räcker. 

Kontakt 

 

Elevärenden och reception     

Emma Skog   Lisa Sandgren  

Kommunikatör, administratör Verksamhetssamordnare  

090-16 34 86   090-16 59 53      

emma.skog@umea.se   lisa.sandgren@umea.se    

 

Agneta Högstadius  Rickard Eklund (även Skapande lördag) 

Producent Kulturskolan, Umestan Producent Kulturskolan, Hamnmagasinet   

090-16 59 97 må-on  090-16 34 65 

agneta.hogstadius@umea.se  rickard.eklund@umea.se  

 

El Sistema Umeå  El Sistema Umeå   

Christina Didriksson  Jessica Marklund  

christina.didriksson@umea.se  jessica.marklund@umea.se 

 

Hans Perneholm  Camilla Freedman 

Instrumentservice  Enhetschef 

090-16 59 96   090-16 59 61              

hans.perneholm@umea.se   camilla.freedman@umea.se  

 

Tack för ert engagemang i Kulturskolan! Välkomna att höra av er om ni har frågor och funderingar.  

I början av oktober så välkomnar jag en ny chefskollega, Beatrice Hammar. 

 

Camilla Freedman 

Enhetschef Kulturskolan i Umeå 
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