
Elevguide – öppna studier läsåret 2022–2023  
  
 
Välkommen med och sjunga eller spela inom öppna studierna!   
  
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 16.8.2021 kl. 16-18  
   

  
ELEVENS FRÅNVARO  
Om du uteblir från din lektion, meddela i god tid och gärna direkt till din lärare. En lektion 
som inte hålls på grund av elevens frånvaro, kompenseras inte.  
Om din frånvaro blir långvarig till exempel på grund av hälsoskäl, skall du dessutom 
kontakta din verksamhetspunkts biträdande rektor.   
Kom inte till spellektionen om du är sjuk, så att du inte smittar andra elever och 
läraren.  
  
LÄRARENS FRÅNVARO   
Lärarens frånvaro vikarieras.  
Avgifterna räknas om/återbetalas ifall inga vikariearrangemang har gjorts. Avgifterna 
återbetalas i huvudsak i slutet av läsåret och/eller då studierna avslutas.  

  
  

 
 



LEKTIONER OCH BETALNINGAR   
  
4  lektioner 100 €   
6  lektioner 150 €   
8  lektioner 200 €   
10 lektioner 250 €   
12 lektioner 300 €   
14 lektioner 350 €   
16 lektioner 400 €   
20 lektioner 500 €  
24 lektioner 600 €  
28 lektioner 700 €   
32 lektioner 800 €   
35 lektioner 875 €  
  
Det är möjligt att förhandla om betalningen i rater. Var då i kontakt med kansliet.  
  
INSTRUMENTHYRNING  
Musikinstitutet har hyresinstrument som din lärare kan informera mera om. Ett skriftligt 
hyresavtal görs för ett läsår i taget. Tillsammans med läraren kontrollerar ni 
hyresinstrumentets skick innan du får det i bruk. Av läraren får du också information och 
handledning, hur du håller instrumentet i bästa möjliga skick.  
  
Misstag kan ändå ske. Var då så snabbt som möjligt i kontakt med din lärare eller till 
musikinstitutets kansli. Musikinstitutet har inte försäkrat sina hyresinstrument. Eleven 
ersätter alla skador på instrumentet samt delarna vilka slits vid normal användning.  
Din familj kan, om Ni så vill, försäkra instrumentet själv. Instrument vilkas används i 
barnets hobbyutövning, kan i de flesta försäkringsbolag bifogas till familjens 
hemförsäkring.   
  
Du har fått ditt instrument för enbart personligt bruk, så ge det inte vidare. När du inte 
behöver ditt hyresinstrument längre, returnera den till din lärare eller till kansliet.   
Instrumenthyran faktureras/termin. Inkasserad instrumenthyra återbetalas inte även om 
instrumentet returneras mitt under pågående termin.   
  
  
EVENEMANGSKALENDER  
Uppgifterna om verksamhetspunkternas evenemang och konserter hittar du 
på verksamhetspunktens aktuellt sida.  Till många av våra konserter erbjuder vi våra 
elever biljetter till specialpris.   
Hör dig för på kansliet.  
  
  
         
  
VI ÖNSKAR DIG ETT FINT LÄSÅR 2022–2023!  
  
  
  
 


