VILLKOR OCH INFORMATION
HÖSTTERMINEN 2022
Här följer viktig information inför hösttermien 2022. Vänligen läs igenom noggrant så ni är
införstådda i vad som gäller inför kursstart HT 2022.

Återanmälan
Eftesom vi genomför villkorsändringar inför höstterminen krävs en Återanmälan senast den 1 juli 2022.
Vid sen återanmälan tas en registreringsavgift ut på 300 kr. Återanmälan till höstterminen görs via följande länk.
www.svandammen.com/ateranmalan.html.
OBS! Anmälan är bindande och gäller hela höstterminen 2022.

Avregistrering
Avregistreringen sker via vår hemsida på www.svandammen.com/avregistrering.html
•
•

Vid avregistrering efter höstterminens kursstart (16 augusti 2022) debiteras halva terminsavgiften.
Vid avhopp under pågående termin där eleven närvarat på minst 2 lektioner debiteras hela terminsavigften.

Terminsavgift HT 2022
Terminen kommer bestå av 17 lektionstillfällen med start 16 augusti.
Vi kommer genomföra en indexhöjning på 2,13% vilket följer övriga samhällets reaktion på inflationsläget.
•
•
•
•

•

•
•

Kursstart, lov och terminskalender kan ni hitta på www.svandammen.com/ateranmalan.html
Terminsavgiften är 4080 kr för höstterminen för samtliga YMS-kurser.
Det kommer även under höstterminen ingå 2 st. kostnadsfria Extra Övningar.
Terminsavgiften är uppdelad på två fakturor.
• Första fakturan skickas ut under Augusti/September = 2040 kr + 100 kr (SMU medlemsavgift)
• Andra fakturan skickas under Oktober/November = 2040 kr
Syskonrabatt dras av på första fakturan med 250 kr / barn.
• Utökad syskonrabatt för de föräldrar som har 3 barn eller fler på skolan med ytterligare 10% av
terminsavgiften för samtliga barn. (Avser ej enskild undervisning)
SMU-medlemsavgift kommer på första fakturan. 100 kr samt 50 kr för syskon.
Allt ev. Material köpes på skolorna över disk. (Kort/Swish)

Grupper / Kurstider
Vi utgår från att de flesta grupperna fortsätter samma dag/tid och med samma lärare.
Önskar ni byta till en annan grupp? Kontakta er lärare i första hand. Er lärare har bäst elevkännedom och kan ge
förslag på den mest lämpliga gruppen för just ditt barn. Kontaktuppgifter till våra lärare hittar du här
www.svandammen.com/kontakt.html
Om er grupp upphör eller slås samman med en annan grupp har ni rätt att återta er anmälan om vi inte lyckas hitta en
alternativ kurstid som passar er.

Hjälp oss genom att återanmäla/avregistrera er i tid. (senast den 1 juli).
Detta hjälper oss väldigt mycket med vår planering.
TACK på förhand och Glad Sommar!
Önskar personalen på Svandammens Musikskola

