Før du tilmelder dig:
Læs først her, hvis du har spørgsmål som f.eks.:
Kan jeg tilmelde mig, selvom sæsonen er gået i gang?
Ja! Du kan altid tilmelde dig musikskolen. I første omgang kommer du på en vente-/opsamlingsliste. Når der bliver en ledig plads, kontakter vi dig.
Hvornår skal jeg tilmelde mig, for at der er størst chance for at få et tilbud i musikskolen?
Ca. midt i marts hvert år åbner vi for tilmelding til den sæson, som starter efter sommerferien.
Tilmeld dig hurtigst muligt efter åbningsdatoen. Så er dine chancer for at få et tilbud størst.
Hvordan ved jeg, hvornår musikskolen åbner for tilmelding?
Vi udsender mails til eksisterende aktive elever og ventelisteelever. Vi uddeler foldere i alle
skoleklasser i Assens Kommune. Vi lægger foldere på andre uddannelsesinstitutioner, biblioteker
osv., hænger plakater op og annoncerer i lokalaviserne og på facebook.
Hvordan ved jeg, om der er ledige pladser på et fag?
Der sker løbende tilpasninger af vores tilbud, så bare prøv at tilmelde dig. Så vil vi gøre alt, hvad vi
kan, for at finde et tilbud til dig.
Kan jeg tilmelde mig mere end 1 fag?
Ja! Følg blot vejledningen i webtilmeldingen.
Kan jeg tilmelde mig et ekstra fag, selvom sæsonen er gået i gang?
Ja! Følg blot vejledningen i webtilmeldingen.
Kan jeg tilmelde mig sammenspil, bands og lign.?
Ja! Vi har flere tilbud, hvor elever spiller sammen. Læs mere på siderne om:
”Begyndersammenspil”, som musikskolens soloelever kan tilmelde sig og spille på deres
forskellige instrumenter.
”Holdundervisning” for alle, hvor eleverne spiller sammen på det samme instrument.
For bl.a. helt nye elever har vi også tilbuddet ”Familieorkester”, hvor I spiller sammen på tværs af
alder. Læs også om ”Skoleorkester” for elever fra 4. kl.
Derudover sammensætter vi efter sommerferien sammenspilsgrupper/bands for øvrige elever,
der er tilmeldt et solofag. Dette sker alt efter sæsonens elevgrundlag. Du kan derfor IKKE aktivt
tilmelde dig denne type sammenspil, men du bliver inviteret til at deltage af en sammenspilslærer
eller du kan se dit tilbud i din optagemail, som vi sender til dig midt i august.
Snak evt. med din sololærer om dine muligheder for sammenspil, når sæsonen er i gang.
Hvor kan jeg skrive en besked til musikskolen?
I webtilmeldingen kan du i feltet "Kommentar" ud for dit fag skrive en besked til os, f.eks. ønsket
lærer, ønsket undervisningssted eller -dag eller andet, du gerne vil gøre opmærksom på.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at skrive en besked i kommentarfeltet, før jeg trykkede "Send
tilmelding" eller "Send gentilmelding"?
Så send os din besked via ”Kontakt os”/”Administration”/”Send sikker mail” her på hjemmesiden.
Så vil vi lægge beskeden ind i systemet for dig.
Hvordan ved jeg, om musikskolen har modtaget min tilmelding?
Din tilmelding er først registreret, når du har modtaget sidste side i tilmeldingen = "Tak for din
tilmelding".
Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for kørsel til min undervisning?
Så kan du benytte dig af et supertilbud, hvor du kan bestille teletaxi til at køre dig til og fra dit
undervisningssted. Kig ind på Fyn Bus' hjemmeside og se dine muligheder.
Skal man tilmeldes hvert år?
Ja! Både nye og gamle elever skal tilmeldes hvert år. Også elever, som har stået på venteliste en
sæson, skal gentilmelde sig for at beholde deres ”nummer” på ventelisten. Hvert forår ca. midt i
marts åbner vi for tilmelding.
Hvad gør jeg, hvis jeg skal på efterskole efter sommerferien?
Hvis du skal på efterskole, kan du beholde din plads i musikskolen ved at tilmelde dig som
"orlovselev" i det skoleår, hvor du skal på efterskole.
Når dit efterskoleophold er ved at være slut i foråret, så tilmelder du dig musikskolen igen.
Dvs. hvis du skal på efterskole i skoleåret 2018-19, så skal du i foråret 2018 tilmelde dig som
"orlovselev" i sæson 2018-19.
Til foråret 2019 skal du så tilmelde dig sæson 2019-20. Så sørger vi for, at der er en plads til dig
efter sommerferien 2019.
Hvad gør jeg, hvis jeg har stået på venteliste i én sæson og musikskolen åbner for tilmelding til
den næste sæson?
Lige meget om man har været aktiv elev eller har stået på venteliste i en sæson, så skal man
gentilmeldes hvert forår. Så ventelisteelever skal gentilmelde sig ventelisten, når vi åbner for
tilmelding ca. midt i marts hvert år. Så beholder du dit nummer på ventelisten og har stor chance
for at komme i gang med at synge eller spille efter sommerferien. Du er selvfølgelig også altid
velkommen til at tilmelde dig et andet fag, hvis du har lyst til at prøve noget andet.
Hvordan og hvornår ved jeg, HVOR jeg kan blive undervist?
Du får adgang til dit skema ca. fra midt i august hvert år. Se den præcise dato i din optagemail.
Ud fra elevtilmeldingen på de enkelte skoler og lokalområder skemalægger vi undervisningen så
hensigtsmæssigt som muligt for elever og lærere. I dit skema kan du se, hvor du tilbydes
undervisning.

