
MUSIKLEKSKOLANS ELEVGUIDE  
för läsåret 2022–2023  

  
Välkommen till musiklekskolan!   
Musiklekskolans läsår innehåller 30 undervisningsveckor och 5 evenemangs-/festveckor.   
  
Vi håller föräldrainfokvällar för musiklekskolan och musiklekskolans 
instrumentgrupper (kantele-djembe- och blockflöjtsgrupper) under veckan 34,  
må 22.8–25.8.2022  
Välkommen på infokväll också om du har barn i musiklek som ordnas på daghemmen.   

  
Genom att delta i föräldrainfokvällen stöder du barnets musikhobby på bästa möjliga 
sätt. Vi önskar alla föräldrar hjärtligt välkomna till föräldrainfokvällen!   
  
Musikleken startar vecka 35 enligt läsordningen fr.o.m. må 29.8.2022    

  
FÖRÄLDRAINFOKVÄLLAR  2022 
   

Askola må 8.6. Teams 

kl. 16.30 (0–3-år)  

 kl. 17.30 (4–6-år) 

Lappträsk må 22.8. kl. 17.30 Teams 

Lovisa ti 23.8. Teams kl. 17.30 (Emmi-Liinas grupper) 

Lovisa to 25.8. kl. 18 Teams (Pernillas Forsby- och Genegrupper)   

Mäntsälä ti 23.8. Teams 

kl. 16.30 (0–2-år)   

kl. 17.30 (3–4-år)  

kl. 18.30 (5–6-år, instrumentgrupper) 

Borgå ti 23.8. öppna musikstunder  

kl. 16.30 (0–3-år)  

kl. 17.30 (4–6-år) 

Borgå ons 24.8. infokväll Teams 

kl. 16.30, 0–2-år 

kl. 17.30, 3–4-år 

kl. 18.30, 5–6-år  

Bildmusiklekinfo info kl. 19 (hybrid) 



 

Sipoo  ons 24.8. 2022 Infot 

kl. 16.30 Teams 

kl. 17.30 Nickby Trädgårdsmästarens stuga 

  
Musiklekskolans lärare har telefontid, sista tisdagen i varje månad kl. 11-12 (inte i 
december, juni och juli). Lärarna kan också nås via e-post förnamn.efternam@porvoo.fi  

  
Musikinstitutets kansli tel. 019 520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi   

  
  

  
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  

  
Under musiklekskolans evenemangs- och festveckor (5 veckor), arrangeras ingen 
undervisning. Barnen deltar i dessa evenemang tillsammans med sin familj. Evenemangen 
är också för barn i daghemsgrupperna   

• Info vecka 34  
• Julfester vecka 50  
• Vårfester vecka 21   

      och därtill två andra evenemang  
  
  
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.   
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PRAKTISKA SAKER ATT KOMMA IHÅG  
  
Vi önskar att ni uppmärksammar följande praktiska anvisningar både för den 
gemensamma trivselns skull och för att underlätta vårt samarbete:   
  

• Verksamheten omfattar mycket rörelse så vi rekommenderar gympatossor 
eller sockor med halkskydd för barnens trygghets skull.  
• Om ni anländer punktligt till lektionen, kan vi inleda och avsluta lektionen 
enligt läsordningen och på så sätt får vi utnyttja musiklekislektionen på effektivt.  
• Avhämta era barn på rätt klockslag, för att undvika onödig oro.   
• 3-åringarna skall lära sig att fungera i grupp utan någon vuxen. Det är inte 
alltid så lätt och därför önskas att de vuxna stannar kvar och väntar i 
klassrummets närhet, åtminstone i början av höstterminen  
• Det kan vara bra att gå på toa och tvätta händerna före musiklekislektionen 
och eventuellt också äta ett litet mellanmål.   
• Godis, tuggummi o. dyl. dyl. ät-/drickbart hör inte hemma 
på musiklekislektionen.    
• I början av höstterminen kan ni informera läraren om familjens eventuella 
övertygelser och andra önskningar. Vi försöker beakta den i mån av möjlighet.   
• Glöm inte heller att informera läraren om viktiga saker gällande ditt barns 
hälsa (t.ex. sjukdomar, allergier, medicinering).   
• Meddela läraren i så god tid som möjligt om ditt barns frånvaro. Information 
per e-post eller ett textmeddelande når fram snabbast.  
• Hämta inte ett sjukt barn till musiklekislektionen; smittan kan överföras 
till såväl lärare som de övriga barnen.  
• Vi informerar per grupptextmeddelande om inhiberade 
lektionerna då läraren akut insjuknat. Uppdatera era telefonnummer i 
kansliet, så att meddelandet når fram.   
• Staden har försäkrat eleverna i fall av olycka. Försäkringen ersätter olyckor 
som sker i undervisningen, samt resan till och från lektionen. Om olyckan 
inträffar var direkt i kontakt med Maire Aakko, tel. 040 4899 578 
eller maire.aakko@porvoo.fi. I akuta fall söker man sig direkt till 
läkaren. Meddela även läraren vad som hänt.  

 
  
FRÅNVARO   
Lärarens frånvaro   

  
Vi strävar till att meddela om lärarens frånvaro så snabbt som möjligt 
per grupptextmeddelande.   

  
 
Lärarens frånvaro i musiklekskolan 

• Vi strävar till att meddela om lärarens frånvaro så snabbt som möjligt per grupptext-
meddelande.  

• Vikarie för undervisningen (30 sv) påbörjas då lektionerna inhiberats två (2) gånger. 
• Musikinstitutet kan också visa barnet till en annan lärares motsvarande grupp. 
• För musiklekskoleverksamhetens del (30 sv) räknas avgiften på nytt/returneras en del av 

avgiften efter två (2) inhiberade lektioner. Återbetalningen sker i slutet av läsåret/eller då 
eleven slutar. 

• Man kan inte ersätta inhiberade lektioner med olika evenemang (+ 5 sv) 
• Evenemangstillställningarna ersätts inte. Musikinstitutet kan hänvisa barnet till en annan 

lärares motsvarande evenemang. 
• Vikariearrangemang kan förlänga terminen, ersättande lektioner kan ordnas som 

sommarverksamhet eller som en kurs. 
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Elevens frånvaro  
Meddela din lärare så fort som möjligt om du inte kan komma på lektionen. 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, kontakta verksamhetspunktens biträdande 
rektor.  
  

  
MUSIKLEKSKOLANS TERMINSAVGIFTER fr.o.m. den 1.8.2022   
Bildningsnämnden har bekräftat betalningarna på mötet 20.4.2022.  

  
 Inskrivningsavgift (engångsavgift) för nya elever 20 €  
     
1. Musiklekskola (under skolåldern från 0-åringar)  

30 studielektioner + 5 evenemang per läsår 
* lektion  30 min.                            81 €/termin/elev 
* lektion  45 min.                           105 €/termin/elev 
* lektion  60 min.                           139 €/termin/elev 
* lektion  90 min. eller 2x45 min.                          208 €/termin/elev 
* instrumentgrupper: blockflöjt-, djembetrumma- ukulele- och    125 €/termin/elev 
  kantelegrupper, lektionens längd 30 min. – 60 min. beroende på gruppstorleken 

 
2. Bildmusiklekskola, samarbete med Konstskolan (ej syskonrabatt) 

31 studieveckor + 3 evenemang per läsår 
* barn under 3 år (familjegrupp: en förälder + ett barn), 60 min/vecka  170 €/termin/elev 
* barn i 3-10-års ålder 2x45 min/vecka    170 €/termin/elev 
* KLINGANDE bildkarusell 7-10 åringar, lektionen 2 x 45 min.   200 €/termin/elev 
* KLINGANDE bildkarusell över 10-åringar    200 €/termin /elev 
 

3. Dansande muskare, samarbete med Tanssiva Porvoo (0-6 vuotiaat) 
30 studieveckor + 5 evenemang per läsår 
* lektion  45 min.      145 €/termin/elev 
 

4. Specialgrupper  
30 studieveckor + 5 evenemang per läsår  
* lektion 45 min.         50 €/termin/elev 

  
  
Terminsavgifterna faktureras två gånger/läsår. Avgiften returneras inte om eleven slutar på 
höstterminen efter 30.9.2022 eller på vårterminen efter 20.2.2022.   
Kom ihåg att meddela skriftligt kansliet om ditt barn slutar i musiklekskolan.  
  
Syskonrabatt beviljas enligt följande: den dyraste avgiften faktureras i sin helhet och övriga 
syskon får 10 % rabatt på sina avgifter. Syskonrabatten gäller inte egentliga elevers 
avgifter, där tillämpas ett eget syskonrabattsystem.  
  
  
Studierätten kan avbrytas pga. obetalda terminsavgifter tills avgifterna är betalda.  
  
  
VI ÖNSKAR DIG EN FIN MUSIKRESA UNDER LÄSÅRET 2022-2023!  
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