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REGLEMENTE FÖR HEDEMORA MUSIKSKOLA, antagna av 
kommunfullmäktige 2000-06-21 att gälla från och med den 1 juli 2000. 

 
§ 1  Huvudman 

 
Huvudman för musikskolan är utbildningsnämnden. Fr o m 2000-07-01 tillhör 
musikskolan utbildningsförvaltningen. 
 
§ 2  Undervisning 
 
Undervisningen i musikskolan skall ta tillvara elevernas förutsättningar och möta 
deras behov. Undervisningen syftar till att få eleverna att använda flera av musikens 
olika uttrycksmedel. Undervisningen skall låta eleverna uppleva glädje och 
gemenskap. Den skall ha en sådan utformning att den ger alla musikskolans elever 
möjlighet att medverka aktivt i musiklivet. Den skall därigenom bidraga till elevens 
personliga och sociala utveckling. 
 
Musikskolans musikliv skall vara en källa till gemenskap. Den skall möjliggöra 
samarbete över årskurs-, stadie- och ämnesgränser samt främja kontakten med det 
övriga musiklivet i Hedemora kommun. Musikskolan bör också taga tillvara 
landskapets och traktens sång- och musiktraditioner. Eleverna skall härigenom 
stimuleras till kontakt med musik även efter avslutad skolgång. 
 
Undervisning skall erbjudas i följande ämnen: 
 
a) Instrumentalmusik och ensemblespel 
b) Musikteori 
c) Körsång 
d) Grupp- och solosång 
e) Rytmik och dans 
f) Musikdata 
 
§ 3  Ledning/administration 
 
Musikskolan skall ledas av musikledare tillika rektor. Till rektors hjälp finns en 
assistent. 
 
§ 4  Lärare 
 
Musiklärarna skall ha musikhögskoleutbildning för att få en tillsvidareanställning. 
Personal med motsvarande kompetens som visar sig lämpliga som lärare, och som 
arbetat i Hedemora kommun kan också tillsvidareanställas efter samråd med 
förvaltningschef. 
 
§ 5  Verksamhetsberättelse 
 
Musikskolans beskrivning av verksamheten lämnas till barn- och 
utbildningsnämnden under mars månad. 
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§ 6  Budget/Ekonomi 
 
Musikskolans verksamhet finansieras genom anslag och terminsavgifter. 
Terminsavgifterna fastställes av kommunfullmäktige, se bilaga. 
 
§ 7  Arbetsår 
 
Musikskolans verksamhet sammanfaller med skolväsendets ordinarie läsår. 
 
§ 8  Anmälan 
 
Anmälan till musikskolans aktiviteter skall ske vid nyanmälan på blankett som 
skolan tillhandahåller. Anmälan är bindande tills avanmälan sker. 
 
§ 9  Instrument 
 
Av musikskolan ägda och utlånade instrument repareras på musikskolans bekostnad, 
om icke slarv och vanvård från låntagarens sida föreligger. Reparationerna 
finansieras genom hyresintäkter. 
 
§ 10 Noter 
 
Notmaterial för samspel tillhandahålles av musikskolan. Övriga noter anskaffas av 
eleverna. 
 
 
   

 


