
Välkommen till 

Kulturskolan
i Hylte!



Här kan man få utveckla sin konstnärliga ådra. Att få lära sig 
spela instrument eller kanske jobba med bild och form gör att 
man växer som individ, får fler språk att hantera sin vardag 
med, och ett bättre självförtroende. Dessutom har vi roligt 
tillsammans!

Här följer en beskrivning av vad man kan göra hos oss!
Välkommen att bli en i gänget!

Vänliga hälsningar, Lärarna

Välkommen till Kulturskolan i Hylte!

Ämnen som sker i grupp

Bild och form
Arbeta med olika tekniker och material. 
Vi jobbar med teckning, akvarell och akrylmålning, pastell, 
glasmålning, gips, decoupage, skulptur, småpyssel m.m.
Indelning efter ålder och förkunskaper.

Musikteater
Vi gör en pjäs tillsammans, skriver manus, texter och musik. 
Sedan är det dags för repetitionsarbetet. Allt avslutas med en 
föreställning av det vi skapat.



Detta erbjuder vi till hösten:

Ensemblespel
När man spelat ett tag kanske man vill vara med i en grupp 
och spela tillsammans. Detta s.k. ensemblespel är kostnads-
fritt. Det kan vara en rockgrupp, blåsgrupp, stråkgrupp, 
slagverksgrupp, sångkör eller liknande. Oftast tar läraren 
kontakt med eleven och erbjuder en plats, men man är 
välkommen att komma med förslag på samspel själv också!

Alla åldrar
Bild & Form

Årskurs 3
Förberedande musik-
undervisning (FU) med 
blockflöjt eller fiol som 
grund.

Ämne fr.o.m. Årskurs 4
•	 Fiol
•	 Blockflöjt (sopran, alt, 

tenor, bas)
•	 Tvärflöjt
•	 Klarinett
•	 Saxofon
•	 Trumpet, Horn
•	 Gitarr
•	 Ukulele
•	 Piano
•	 Trummor (slagverk)
•	 Sånggrupp

Ytterligare ämnen
fr.o.m. årskurs 7.
•	 Solosång
•	 Elbas
•	 Elgitarr
•	 Musikteori
•	 Musikteater
•	 Inspelningsteknik
•	 Steppdans

Hyra instrument
Man kan hyra instrument med undantag av gitarr, ukulele, 
blockflöjt, piano och trummor. 

Vi hjälper gärna till med råd när det gäller köp av 
instrument.



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

Lite om organisation och regler
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 alltså inställd allmänna lovdagar och studiedagar.
Undervisningen sker både i grupp och enskilt, mestadels under skoltid.
Ensemble, bild och form, musikteater, inspelningsteknik och steppdans är 
förlagt efter skoltid.

Anmälan
Anmälningar till vår verksamhet sker under våren för hela kommande 
läsår (Höst och vårtermin). Anmälningsblanketten kan fås på Kultursko-
lan eller hämtas på Hylte Kommuns webbplats under ”Blanketter”.

Anmälan lämnas till klassläraren, undervisande lärare eller direkt till 
Kulturskolans expedition senast vid vårterminens slut för att vara säker 
på att få plats till hösten.

Avgifterna debiteras per post terminsvis. Storleken på avgiften framgår av 
anmälningslappen.

Efter höstterminens tre (3) första lektioner debiteras terminsavgift, 
eventuell hyra av instrument samt materielkostnader och kopieringsavgift. 
På vårterminen räknas en (1) lektion som påbörjad termin och eleven 
debiteras avgift.

Om elevavgiften inte betalas inom angiven tid avstängs eleven.

Kulturskolan garanterar minst 27 lektionstillfällen under läsåret 
Lektion som inte kan genomföras p.g.a. elevs frånvaro kan vi ej ansvara 
för. Inte heller bortfall p.g.a. skolors idrottsdagar och dylikt.

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


