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1 Musikskolans verksamhet 

Musikskolan i Osby kommun är en frivillig och avgiftsbelagd verksamhet 

riktad mot barn och unga. För de elever som har svårt att ta sig till sin 

individuella ämneskurs finns det möjlighet att delta under skoltid enligt 

denna rutin. Vi utgår ifrån barnets och elevernas bästa i vår bedömning. För 

anmälan och information se osby.se/musikskolan.   

2 Deltagande i ämneskurs på Musikskolan 

I mån av plats erbjuder Musikskolan i Osby kommun individuell 

undervisning på kommunens grundskolor. Har eleven blivit erbjuden plats i 

musikskolans undervisning på en grundskola sker den som regel före eller 

efter skoltiden. Vid speciella omständigheter kan undantag göras.  

Skolan får bevilja ledighet för enskilda angelägenheter. Det 

gäller även elever som önskar delta i den kommunala 

kulturskolans verksamhet under skoldagen. De behöver alltså 

ansöka om ledighet för att delta i kulturskolans verksamhet 

under skoldagen och rektorn behöver göra en samlad 

individuell bedömning. I den kan frånvarons längd, antalet 

ledighetstillfällen, hur angelägen ledigheten är för eleven, 

elevens studiesituation och samlade situation i övrigt vägas in. 

Om aktiviteten är förlagd till tid före eller efter skoldagens slut 

omfattas den inte av skolplikt och närvaroplikt, vilket innebär 

att eleven inte behöver beviljas ledighet för att kunna delta. 

(Skolverket, 2022) 

I Osby kommun består kulturskolan av Musikskolans verksamhet. 

Om undervisningen sker under skoltid behövs en ledighetsansökan beviljas 

av rektor på respektive skola. Använd blanketten "Ledighetsansökan" i 

länken nedan: 

osby.se/blanketter/grundskola/Ledighetsansökan 

I rutan Anledning till ledighet skriver du Deltagande i musikskolans 

undervisning, 30 minuter/vecka, och önskad dag/tid/tidsspann. 

Efter beviljad ledighet från rektor ska den godkända blanketten skickas på 

mejl från vårdnadshavare till musikskolan. Uppföljning av beviljad ledighet 

sker varje termin då förnyad ansökan lämnas in till rektor.  

3 Tillsyn 

Inför varje beslut säkerställs vem som har tillsynsansvar för eleven, utifrån 

överenskommelse med vårdnadshavare och mentor. Detta sker utifrån 

elevens ålder och mognad.  

https://www.osby.se/barn--utbildning/osby-kommunala-musikskola.html
https://www.osby.se/download/18.49063d1716cbe2ea3b251dcd/1566826704943/Ledighetsans%C3%B6kan%20grundskolorna.pdf

