ANMÄLNINGSBLANKETT KULTURSKOLAN 2020/2021
Anmälan kan tidigast lämnas in från att eleven uppfyller årskurskravet.
Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter.
Efternamn, förnamn

Personnr. (år, mån, dag, -nr)

Adress, postnr, ort
Skola, klass, läsår (OBS! Om du är över 25 år ange VUX)

E-post

Telefon/Mobil nr.

Alt. E-post

Alt. Mobil nr.

Målsman

Målsman personnr.

DANS Alla klasser är blandade med tjejer och
killar.














Barndans 4-5 år
Barndans 6 år
Dansmix åk. 1-4
Dansmix åk. 4-6
Barnbalett åk. 1-3
Balett 11-13 år (ej detta läsår)
Modern dans 12-17 år
Modern dans 18+ år (ej detta läsår)
Streetdance åk. 1-4
Streetjazz 12-17 år
Salsa 18+ år (ej detta läsår)
Västafrikansk dans 12+ år
Rytm och rörelse 4-6 år

BILD (Har ännu inte startat för 20-21)
 Bild/Form åk. F-2
 Bild/Form åk. 3-5
 Animation åk 3-6
 Bild/Form/Film/Animation åk. 6-9
 Bild/Form/Film/Animation 16-25 år
 Bild/Form – Karesuando skola

Musik



















Sångkidz. Förskoleklass-Åk 3
Körsång åk. 4-9
Vocalize. Kör. Gy 1<
Sång åk. 4<
Fiol Förskoleklass <
Piano åk. 1<
Valthorn åk. 3<
Kornett/Trumpet åk 3<
Trombon / Tuba åk. 3<
Saxofon åk. 3<
Trummor/Slagverk åk. 3<
Gitarr/Elgitarr åk. 4<
Elbas åk. 3<
Musik med Sp. Pedagogisk inriktning åk. 1<
FMT – Funktionsinriktad musikterapi åk. F<
Rock & Pop i grupp. Nybörjare
Rock & Pop i grupp. Fortsättning
Brass i klass. Nybörjare (ej detta läsår)

Övrigt
 Digital musik- & ljudproduktion 12+ år
 Teater åk. 1-3
 Teater åk. 4<

Då du blir antagen får du möjlighet att prova på de två första lektionstillfällena konstandsfritt. Från
tredje lektionstillfället debiteras full terminsavgift. Endast målsman underrättar ansvarig lärare om ni
har för avsikt att avsluta kursen. Om Du avbryter undervisningen under pågående termin debiteras full
terminsavgift.

…………………………..
Datum

…………………………………………
Målsmans underskrift

Kontaktuppgifter till ansvariga pedagoger för våra kurser:
Kurs
Pedagog
Teater
Nellie Skogsberg
Rock & Pop i grupp
Gitarr / Elgitarr
Elbas
Trummor
Valthorn, Kornett, Trumpet,
Trombon, Tuba
Musik med Sp. Pedagogisk
Inriktning
FMT – Funktionsinriktad
musikterapi
Piano
Saxofon
Fiol
Sång / Kör
Digital musik- &
ljudproduktion
Rytm och Rörelse 4–6 år,
Västafrikansk dans
Barndans, dansmix, balett,
modern dans,
streetdance/jazz
Bild & Form Kiruna
Bild & Form Karesuando
Övrigt
Frågor gällande plats i kö
vänligen kontakta adm.
Övriga frågor gällande vår
verksamhet och lokaler
vänligen kontakta vik.
Kulturskolechef.

Kontaktuppgifter
nellie@tornedalsteatern.se

Marcus Sjösund
Konstantin Porshniev
Konstantin Porshniev
Göran Bergström
Marcus Sjösund
Marcus Sjösund
Konstantin Porshniev
Ellen Bergström

marcus.sjosund@kiruna.se
konstantin.porshniev@kiruna.se
konstantin.porshniev@kiruna.se
goran.berggren@kiruna.se
marcus.sjosund@kiruna.se
marcus.sjosund@kiruna.se
konstantin.porshniev@kiruna.se
ellen.bergstrom@kiruna.se

Tatjana Kettunen
Maritanna Porshneva
Konstantin Porshniev
Tatjana Jakimainen

tatjana.kettunen@kiruna.se
maritanna.porshneva@kiruna.se
konstantin.porshniev@kiruna.se
tatjana.jakimainen@kiruna.se

Jesper DahlströmKawakami
Serigne Dial

jesper.dahlstromkawakami@kiruna.se
serignedial@gmail.com

Radmila Soloveva

radmila.soloveva@kiruna.se

Ulrika Tapio-Blind

Ännu ej uppstartad för terminen
ulrika.tapio-blind2@kiruna.se

Göran Berggren

goran.berggren@kiruna.se

Jesper DahlströmKawakami

jesper.dahlstromkawakami@kiruna.se

Hur hanterar Kulturskolan Kiruna personuppgifter?
En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men
det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att
identifiera en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning,
bankuppgifter, foto (om det går att identifiera personen i bilden) och ljudupptagning.
Kulturskolan Kiruna samlar in och lagrar information när du gör en anmälan till våra kurser
samt i förekommande fall vid dokumentation av vår verksamhet i form av foto, video och
ljudupptagningar.
Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Kulturskolan samlar in namn, personnummer, adress samt övrig kontaktinformation vid
anmälningstillfället. Eleven registreras i verksamhetssystemet Procapita som i sin tur hämtar
uppdaterad information ur befolkningsregistret KIR.
Personuppgifterna används för att placera elever i kurser, för att kommunicera med
elev/målsman samt för att debitera terminsavgift. Personuppgifter behandlas av
verksamhetschef, administratör samt ansvarig lärare.
Uppgifterna lagras för den tid eleven står i kö, deltar i kursverksamhet eller har ett uppehåll
från en kurs samt i enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens dokumenthanterings- och
gallringsplan.
Foto, video och ljudupptagningar kan komma att spelas in under lektionstid i
undervisningssyfte. I de fall vi önskar publicera foto, video eller ljudupptagningar kommer
separat samtycke att inhämtas.
Rättslig grund
Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal med den
registrerade. I alla andra fall kommer ett separat samtycke att inhämtas

