Velkommen til musikskoletilmeldingen 😊

Sådan gør du:

Gentilmelding med SAMME minuttal og lærer som i indeværende sæson:
De fag, du kan gentilmelde dig, er markeret med en grøn boks, hvor der på forhånd er valgt "Ja".
Hvis du gerne vil gentilmelde dig disse fag med samme minuttal og samme lærer som i indeværende sæson, trykker du "Godkend
gentilmelding" nederst til højre.

Gentilmelding til SAMME fag som i indeværende sæson, men med ANDET minuttal eller ANDEN lærer:
Tryk "Ændre valg" ud for det fag, du vil gentilmelde dig.
Her kan du ønske ny lærer eller ny lektionslængde. Skriv i kommentarfeltet, hvilket minuttal eller hvilken lærer, du ønsker/ikke
ønsker. (Det er kun musikskolens administration, som kan se dine kommentarer – din lærer kan ikke se dem).
Pga. systemets opbygning kan du desværre teknisk set kun ønske én af mulighederne - skriv dine øvrige ændringsønsker i
kommentarfeltet.

Gentilmelding, men til et NYT fag:
Tryk ”Ændre valg” ud for det fag, du gerne vil ændre. Så får du adgang til at vælge et nyt fag.

Fag, som du IKKE ønsker at gentilmelde dig:
Tryk "Nej" ud for faget.

Fag, som du ikke KAN gentilmelde dig:

Ud for disse fag står der: ”Du kan ikke gentilmelde dig dette fag”.
Det er f.eks. fagene intro-hold, hørelære, solotalenttid, musik og bevægelse, instrumentværksted og sammenspil.
Nogle af disse fag er nemlig for bestemte klassetrin eller er f.eks. hold der sammensættes, når den nye sæson er i gang.
(Hvis du gik til Musik og bevægelse i 0. kl. og gerne vil fortsætte i 1. kl., skal du blot vælge "Tilføj nyt fag" nederst på siden.

Tilmelding til nye fag:
Tryk "Tilføj nyt fag" nederst på siden.

Elever med særlige behov:
Skriv i kommentarfeltet i tilmeldingen, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på.

Orlovselever (for elever der f.eks. skal på efterskole i det kommende skoleår):
Gentilmelding til SAMME fag som orlovselev:

Hvis du f.eks. skal på efterskole i det kommende skoleår, så kan du tilmelde dig som orlovselev, sådan at din plads står klar til dig,
når du kommer tilbage fra efterskolen. (Du skal dog huske at tilmelde dig i foråret, før du starter på musikskolen igen).
Tryk ”Ændre valg” ud for det fag, du vil gentilmelde dig som orlovselev og skriv evt. tekst i kommentarfeltet på den følgende side.

Gentilmelding til SAMME fag, når du er TILBAGE fra efterskole:
Hvis du har stået som orlovselev på ventelisten i indeværende sæson og gerne vil tilbage til den plads du havde, før du tog på
efterskole, så skal du GENTILMELDE DIG VENTELISTEN. Så har vi en plads klar til dig efter sommerferien.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, der driller i tilmeldingen.

