


Välkommen till Ale kulturskola!

Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar 
nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom 
ett konstnärligt område. Vi har cirka 550 elever och ungefär 15 lärare.

Du har lektion en speciell dag och tid varje vecka, antingen
enskilt eller i grupp. Undervisningen kan också ske i form av konserter, 
samövningar i större grupper, kulturdagar, läger mm. Tillsammans med 
våra kompetenta pedagoger får du utveckla din förmåga, lust och fantasi 
och delta i kreativa processer.

I Kulturskolan kan du lära dig spela ett instrument, vara med i stråk- eller 
blåsorkestrar, bilda ett rockband, sjunga i kör, måla, göra film i datorn, 
sätta upp en musikal med mera.



Vi som jobbar på Kulturskolan

Från vänster: Pelle, Lisa, Martin F, Susanne, Finn, Ingegerd, Cornelia,  
Eleonor, Eva, Cecilia, Bosse och Martin E
Frånvarande: Elinor, Pontus, Anders, Robin.



Bild och digitalt skapande 
Du får arbeta med det som intresserar dig vare 
sig det handlar om att göra små animerade 
filmer, måleri, teckning, skulptur eller att arbeta 
med bilder idator. Från åk 6 kan du välja en  
fördjupningskurs i teckning/målning eller foto.

Musikal
Här arbetar vi med grundläggande teaterövning-
ar och musikalisk kommunikation. Det är för dig 
som tycker om att sjunga, spela teater och dansa. 
du får scenvana, lär dig ta plats och våga i sam-
spel med andra. Vi arbetar ihop med övriga delar 
av kulturskolan i olika typer av framträdanden. 
Du har också möjlighet att välja till scenografi.

FMT Musikterapi 
Du får spela på olika slagverk och blåsinstru-
ment och tillsammans med terapeuten bearbeta 
och utveckla dina funktioner på ett lekfullt sätt.
Individuell och öppen för alla åldrar t ex för dig 
med läs/skrivsvårigheter, stroke, ADHD, autism 
mm. Även som ”må-bra”behandling.

Gott & blandat
En kurs för dig som är intresserad av både 
musik, bild och rytmik. Kursen vänder sig till 6-7 
åringar som får ta del av rörelser, rytmik, sång 
och färg & form under ett läsår. Du är en del av 
en grupp som ibland är tillsammans allihop och 
ibland i mindre grupper under lektionen. Varje 
lektion är 40 min.
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*Avgift 400 kr per termin, övriga utbildningar 600 kr per termin
Mer information hittar du i Kulturskolans folder och på ale.se/
kulturskolan.

Bild*
Bild & digitalt skapande åk 3–gym
Teckna & måla åk 6- gym
Foto åk 6-gym
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Musikal*
Från årskurs 1–gymnasiet/gruppindelning efter ålder
Scenografi

Musik/instrument

Gott & blandat (introduktionskurs 6-7 år)*
Suzukifiol från 5 år
Blockflöjtsgrupp från årskurs 2 *
Kör från årskurs 2 *

 För dig från förskolan-åk 2

Fiol
Cello
Piano
Gitarr
Trumset
Pop & rockgrupp
Sång

För dig från åk 3

Blockflöjt
Klarinett
Saxofon
Tvärflöjt
Trumpet
Trombon

Jag vill hyra instrument, stråk/blås, i mån av tillgång

FMT musikterapi

Teater*

Film & ljudinspelning*
 Musik i datorn åk 3-gym

Ljudinspeln. i studio åk 6-gym
Filma & redigera i mobil åk 3-gym
Filma & red. med proffsutr. från åk 6

Vuxenkör från 20 år/800 kr per termin

Teater från årskurs 1-gymnasiet.



Personnummer

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnr

Ort

Tfn Mobil

Skola Klass

Som vårdnadshavare godkänner jag att foto på eleven får  
publiceras i trycksaker, webb och dylikt i samband med 
kulturskolans verksamhet.

Jag har hittat kulturskolan via: 
 

Ort och datum

Namnförtydligande

Vårdnadshavares underskrift

Personnummer

Tfn dagtid

E-post

Sista anmälningsdag 16 maj 2016.
Kontakt: kulturskolan@ale.se, tfn: 0303 33 05 90 
Ale kommun, Ale kulturskola, 449 80 Alafors 

Film & ljudinspelning*
 Musik i datorn åk 3-gym

Ljudinspeln. i studio åk 6-gym
Filma & redigera i mobil åk 3-gym
Filma & red. med proffsutr. från åk 6





Suzukimetoden
Vi lär oss melodierna genom att lyssna, härma 
och leka. Barnen får undervisning två gånger i 
veckan, enskilt och i grupp. Vi vill att en vuxen 
följer med på någon av lektionerna. Vi börjar 
med en 4-veckors kurs för de vuxna som sedan 
blir ”hjälplärare” hemma.

Teater 
Dramaövningar, improvisation och scener. På 
mer avancerad nivå jobbar vi även med hur man 
tolkar och spjälkar upp en text i monologer och 
dialoger. 

Instrumentalundervisning
Vi utgår från elevernas kunskapsnivå och provar 
oss fram. På lektionerna ges inspiration, tips och 
nya uppgifter att öva på. Nybörjare erbjuds spela 
eller sjunga tillsammans i mindre grupper, även 
enskild undervisning förekommer. I stråk och 
blås erbjuds eleverna orkesterverksamhet.

Pop/rock
Utifrån intresse formar läraren och deltagarna 
sin grupp och val av instrument. Även sångare 
är välkomna. Vi börjar tillsammans från grunden 
och bildar vårt gemensamma band.

Film & ljudinspelning
Erbjuder fyra olika kurser. Från åk 3 kan du välja 
musik i datorn eller filma och redigera med  
mobil, Ipad och dator. Om du går i sexan och 
uppåt spela in ljud i studio och filma och redigera 
med proffsutrustning.



Bra att veta
• För att delta i instrumentalundervisningen måste du ha tillgång till 

instrument.

• Undervisningen följer i stort sett grundskolans/gymnasiets  
läsårstider.

• Kulturskolan erbjuder minst 25 undervisningstillfällen under ett läsår, 
om det inte beror på egen frånvaro. Undervisningen kan också inne-
bära konserter, musikdagar, läger mm.

• Frånvaro meddelas direkt till läraren.

• Undervisningen sker oftast i anslutning till skoltid eller em-/kvälltidstid 
beroende på antalet anmälda. Se hemsidan för aktuell info. Det kan 
innebära att eleverna måste resa till sin undervisning.

• Den som blivit antagen får besked om det av den blivande  
läraren vid läsårets början. I annat fall blir man automatiskt  
placerad i kö och kontaktas så fort plats finns.

• Debitering sker först efter tredje undervisningveckan, vill du  
sluta kontaktar du Kulturskolans expedition.

• Alla elever har förmånen att kostnadsfritt vara med i Ale Kulturskolas 
Intresseförening. Föreningen är ansluten till RUM-Riksförbundet unga 
musikanter, se mer på RUMs hemsida www.rum.se.

Anmälningsbankett
• Finns på Kulturverket, i denna folder samt på  

www.ale.se/blanketter. 

Hyra av instrument
• För nybörjare erbjuder kulturskolan i mån av tillgång, möjlighet att hyra 

stråk- och blåsinstrument till en kostnad av 300 kr/termin. 



Kostnad
• Anmälan till kulturskolan sker på våren och eleven betalar en avgift 

per termin, avgiften är 400 kr/gruppundervisning (fler än 7 deltagare), 
övrig undervisning 600 kr.

• Syskonrabatt: om tre eller fler syskon deltar i kulturskolans  
undervisning tas endast avgift ut för två elever.

• Återanmälan måste göras inför nytt läsår.

• Avanmälan ska ske i god tid före ny terminsstart.

Kontaktuppgiter
• Hemsida: www.ale.se/utbildning/kulturskolan

• Telefon exp: 0303 33 05 90, Susanne Johansson,  
susanne.e.johansson@ale.se

• Enhetschef Kulturskola/kultur: Lisa Haeger: 0303 33 06 58,  
lisa.haeger@ale.se

• Pedagogisk samordnare, Ingegerd Andersson,  
0737 73 14 89, ingegerd.andersson@ale.se

• Besöksadress: Vitklövergatan 1, Kulturverket, Nödinge

• Postadress: Ale Kommun, Kulturskolan, 449 80 Alafors

Välkommen till ett spännande år  
hos oss på Ale Kulturskola!



www.ale.se/kulturskolan
Kulturverket | kulturskolan@ale.se | 0303 33 05 90

Ale kommun | 449 80 Alafors


