
ELEVGUIDE - FÖRBEREDANDE UNDERVISNING  
Läsåret 2022–2023 

  
  

UNDERVISNING  
Undervisningen arrangeras under tiden 22.8.2022–2.6.2023 enligt musikinstitutets arbets- 
och lovtider. Läsåret består av 30 studieveckor. Undervisningen förverkligas ofta 
som gruppundervisning. Lektion: 30 min (2 elever), 45 min (3 elever), 60 min (4 
elever). Du kan också välja individuella lektioner 15x 30 minuter/termin eller 
15x15min/termin.  

  
LÄSÅRETS UNDERVISNING OCH LOVTIDER   
  
UNDERVISNING  
Undervisningen arrangeras inom perioden 22.8.2022–2-6 2023,   
enligt musikinstitutets arbets- och lovtider.  
  
Höstterminen inleds må 22.8.2022 och avslutas fre. 16.12.2022   
Vårterminen inleds må 9.1.2023 och avslutas fre. 2.6.2023  
  
LOVTIDER  

Höstlov      17.10.2022–23.10.2022  
Jullov       17.12.2022–05.01.2023  
Sportlov       20.02.2023–26.02.2023  
Påsklov    07.04.2023–10.04.2023  
 

Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen ti 6.12.2022, trettondagen fre 
6.1.2023 och första maj må 1.5.2023. För undervisning som infaller på ovan nämnda 
dagar ges ingen särskild ersättande undervisning.  
Lovtiderna inverkar inte på antalet lektioner under läsåret.   
  
  
BOKNING AV LEKTIONERNA  
Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon.  Lärarna är bäst anträffbara per 
telefon:  

• ti 16.8.2022 kl. 16-18  
   

  
 Om eleven inte har anmält sig senast 31.8.2022, avbryts studierna vid musikinstitutet.   
  
  
ELEVANTAGNING TILL GRUNDSTUDIERNA våren 2023  
Elever i förberedande undervisning har möjlighet att delta i vårens spela/sjung in-
antagning redan ti 7.3 ELLER 5-8.6.2023. Antagningen ordnas då vid varje 
verksamhetspunkt.   

  
  

 
 



FRÅNVARO   
LÄRARENS FRÅNVARO  
Vi strävar till att meddela om lärarens frånvaro så snabbt som möjligt med ett grupptext-
meddelande.   

  
• Vikarie för undervisningen arrangeras då lektionerna inhiberats två (2) gånger  
• I förberedande instrumentundervisning räknas avgiften på nytt/returneras en del av 

avgiften efter två inhiberade lektioner. Återbetalningen sker i slutet av 
läsåret och/eller då eleven slutar.  

• Musikinstitutet kan också erbjuda barnet ersättande lektion i en motsvarande 
grupp med en annan lärare   

• Vikariearrangemang kan förlänga terminen, ersättande lektioner kan ordnas som 
sommarverksamhet eller som en kurs  
 

ELEVENS FRÅNVARO  
Om du inte kan komma på lektion, meddela din lärare så fort som möjligt. En lektion som 
eleven missar på grund av egen frånvaro, ersätts inte.   
Om du måste vara frånvarande en längre tid, till exempel på grund av hälsoskäl, skall du 
dessutom kontakta verksamhetspunktens biträdande rektor.  
  
Du kommer väl inte sjuk till spellektionen, så att du inte smittar andra elever och 
lärare.   

  
TERMINSAVGIFTER  
Bildningsnämnden har på mötet 20.4.2022 fastställt musikinstitutets terminsavgifter för 
läsåret 2022–2023. Se Avgifter, www.psmo.fi. Terminsavgifterna faktureras två 
gånger/läsår. Avgiften faktureras för hela terminen fast eleven skulle avbryta sina studier 
mitt i terminen.   
Syskonrabatt beviljas på terminsavgifterna på följande sätt. Den dyraste terminsavgiften 
faktureras till sitt fulla belopp och de övriga syskonen beviljas en rabatt på 10 % av sina 
egna terminsavgifter.   
  
För att beviljas syskonrabatt bör familjerna lämna in en separat blankett senast den 
31.8.2022, med uppgifter om familjens syskon som är elever vid musikinstitutet.  
Syskonrabatten ovan gäller inte terminsavgifterna för elever inom grundstudierna. De följer 
ett annat syskonrabattsystem.  
  
Studierätten kan avbrytas pga. obetalda terminsavgifter tills avgifterna är betalda.  
  
FRIELEVSPLATSER  
Musikinstitutet har inga frielevplatser.  

  
INSTRUMENTUTHYRNING  
Musikinstitutet har instrument att hyra. Du får mera info av din lärare. Hyresavtalet uppgörs 
skriftligt för ett läsår i gången. Tillsammans med din lärare granskar ni instrumentets 
skick innan du får det i användning. Du får också råd av din lärare hur du tar hand om 
instrumentet.  
Misstag kan alltid hända. Ta då genast kontakt med din lärare eller musikinstitutets 
kansli. Musikinstitutet har inte försäkrat sina hyresinstrument. Familjen kan, om de så 
önskar, försäkra instrumentet själv. Instrument vilka används i 



barnets hobbyverksamhet kan i de flesta försäkringsbolag bifogas till familjens 
hemförsäkring. Eleven ersätter alla skador på instrumentet samt delarna vilka slits vid 
normal användning.   
Instrumentet är enbart för personligt bruk, så låna inte ut instrumentet till någon annan 
person. Ett instrument som inte längre behövs, skall returneras till läraren eller till 
musikinstitutets kansli.   
Instrumenthyran faktureras per termin. Av barn under skolålder uppbärs ingen 
instrumenthyra. Avgiften returneras inte även om instrumentet lämnas tillbaka mitt 
i terminen.  
  

                      
KONSERTER OCH EVENEMANG  
Information om alla evenemang och konserter i de olika verksamhetspunkterna hittar du 
på musikinstitutets hemsida www.psmo.fi  
  
  
  
  

VI ÖNSKAR DIG EN FIN MUSIKRESA UNDER LÄSÅRET 2022–2023!  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
 


