
Välkommen till 

Kulturskolan
i Hylte!



På Kulturskolan kan man utveckla sin konstnärliga ådra. Genom att 
exempelvis lära sig spela ett instrument, göra film eller sjunga körsång 
växer man som individ, får fler språk att hantera sin vardag med, och 
ett bättre självförtroende. Dessutom har vi roligt tillsammans! 

Välkommen till Kulturskolan i Hylte!

Ämnen som sker i grupp  
Gruppaktiviterna sker efter skoltid på Kulturskolan i Hyltebruk.

Bild & Form
Arbeta med olika tekniker och material. Vi jobbar med teckning, 
akvarell och akrylmålning, pastell, glasmålning, gips, decoupage, 
skulptur, småpyssel med mera. Gruppindelning sker efter ålder och 
förkunskap.

Körsång
Vi erbjuder körsång för elever i åldern 10-12 år. Körsång ersätter de 
små sånggrupper som skolan tidigare har erbjudit. 

Film 
Vi lär oss allt ifrån grunderna till mera avancerade former och tekni-
ker. Vi jobbar mycket praktiskt och varje elev får chans att uttrycka 
sig i bild, klippning, berättande, regi, skådespeleri och samarbete. 
Gruppindelning sker efter ålder och förkunskap.

Steppdans
Du får lära dig steppens grunder. 

Nyhet!



Ämnen Kulturskolan erbjuder

Ensemblespel
Ensemblespel är kostnadsfritt för redan inskrivna elever. Ensemblespel 
kan exempelvis vara att spela i en rockgrupp, blåsgrupp, stråkgrupp, 
slagverksgrupp eller liknande. Detta sker som en naturlig del för de 
flesta som spelar ett instrument.

Hyra instrument
Du kan hyra tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, horn, klockspel 
och fiol. Vi hjälper gärna till med tips och råd när det gäller köp av 
instrument.

Välkommen att prova instrument 
Är du osäker på vad du ska välja? Under vårterminerna anordnas 
en kväll då elever och vårdnadshavare kan komma och prova olika 
instrument och samtidigt träffa lärarna. 

•	 Fiol i grupp (6-8 år) 
(efter skoltid)

•	 Bild & Form (7-12 år)

Årskurs 3
•	 Blockflöjt eller fiol 

•	 Fiol
•	 Blockflöjt;  

sopran, alt, tenor, bas
•	 Tvärflöjt
•	 Klarinett
•	 Saxofon
•	 Trumpet, horn
•	 Gitarr

•	 Ukulele
•	 Elbas
•	 Piano
•	 Slagverk; 

trumset, marimba, klockspel
•	 Körsång
•	 Film

•	 Solosång
•	 Elgitarr
•	 Steppdans
•	 Musikteori

•	 Musikdatorn; 
ljudteknik och inspelning 

•	 Låtskrivarverkstad

Ämne fr.o.m. årskurs 4

Ytterligare ämnen fr.o.m. årskurs 7

m.m.



Kulturskolan
Örnaskolan 
Dalgatan 3
314 32 Hyltebruk
www.hylte.se/kulturskolan

Så här fungerar Kulturskolan
Vi vänder oss i första hand till grundskole- och gymnasieåldrarna, men 
även vuxna är välkomna i mån av plats. Undervisningen följer grundsko-
lans terminstider och är därmed inställd allmänna lovdagar och studie-
dagar. Undervisningen sker både i grupp och enskilt, mestadels under 
skoltid. Ensemble, bild och form, film, fiolgrupp för 6-8 åringar, musik-
datorn, körsång och steppdans är förlagt efter skoltid. 

Vi garanterar minst 25 lektionstillfällen under läsåret. Lektion som inte 
kan genomföras på grund av elevs frånvaro eller bortfall, på grund av 
skolors idrottsdagar eller liknande ansvarar Kulturskolan inte för.

Avgifter
•	 Terminsavgift per ämne: 300 kr
•	 Maximal terminsavgift per familj (barn 6-18 år): 1500 kr
•	 Vuxna elever: 1100 kr
•	 Instrumenthyra: 260 kr
•	 Kopieringskostnader: 22,50 kronor
•	 Materialkostnad tillkommer

Avgifterna debiteras terminsvis. Efter de tre första lektionerna på höstter-
minen, och efter den första lektionen på vårtermien, debiteras terminsav-
giften. Om avgiften inte betalas inom angiven tid stängs eleven av. 

Anmälan
Anmälan till Kulturskolans verksamheter ska ske senast 10 juni för hela 
kommande läsår (höst- och vårtermin). Anmälan görs smidigast via 
e-tjänst på hylte.se/kulturskolan, alternativt via blankett. Blankett kan 
även hämtas på Kulturskolan. 

Vi tillämpar kösystem för ämnen med många sökande. Meddelande om 
antagning ges strax efter skolstart i augusti. 

Rektor
Lena Carlberg-Nielsen
E-post: lena.carlberg-nielsen@hylte.se
Telefon: 0345-181 25
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