KVALITETSGARANTI
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

KULTURSKOLAN
Kulturskolans kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du
kan ta del av inom kulturskolan i Upplands Väsby
Kommun.
Sammanfattning av kvalitetsgarantin
Barn och ungdomar mellan sju till 20 år har möjlighet att
ta del av kulturskolans undervisning. Undervisningen sker
i grupp eller enskilt vid minst ett tillfälle per vecka under
läsåret. Kulturskolan erbjuder minst 26 undervisningstillfällen per läsår. Som lektionstillfälle räknas lektioner,
konserter/framträdanden och projekt.

Vår verksamhet
Kulturskolan är en verksamhet under Kultur- och Fritidskontoret. Kulturskolan ligger i Messingen, Love Almqvists
torg 1.

KVALITETGARANTI
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

Beskrivning av tjänsten
Kulturskolan är en frivillig verksamhet där kommunens
barn och ungdomar får undervisning i musik, konst, teater
och nycirkus. Den är öppen från och med årskurs ett
till och med gymnasiets sista klass eller 20 år. Undervisningen
sker till största delen i kulturskolans lokaler i Messingen, Love
Almqvists torg 1. Undervisning för de yngsta eleverna kan
ibland erbjudas på den egna skolan. Blås- och stråk
instrument finns att hyra under elevens första spelår.
Vi garanterar att
• 100 procent av kulturskolans lärare har pedagogisk
utbildning i sitt ämne?
• Kulturskolan ger samtliga musikelever möjlighet att
välja att delta i ensemble- och orkesterverksamhet
• Kulturskolan ger samtliga elever möjlighet att
medverka i utåtriktad verksamhet, såsom konserter,
föreställningar och konstutställningar.

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE,
SÄG VAD DU TYCKER
Det kan du göra på flera sätt:
Skriftligt:
Upplands Väsby Kommun
Väsby Direkt
194 80 Upplands Väsby
Email:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
Telefon: 08-590 970 00

Avgränsning
För att säkra en plats i kulturskolan behöver anmälan ske i
god tid innan nästkommande läsår. Anmälan sker via
länken ”Anmälan” på kulturskolans webbsida
kulturskolan.upplandsvasby.se. Blanketter kan också hämtas eller beställas från kulturskolans expedition.
Vad händer om vi inte håller det vi lovar?
Kontakta kulturskolan direkt. Verksamhetsansvarig nås via
kommunens växeltelefon 08-590 970 00.
upplandsvasby.se
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