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UNDERVISNING 
 

1. Musikskolens tilbud gælder børn og unge fra 0 til 25 år. 
 

2. I tilfælde af elevens sygdom eller anden fravær bedes 
forældrene sende afbud til musiklæreren i god tid. 
Eleven har intet krav på at få den forsømte lektion erstattet. 
Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes lejrskole 
eller lignende. 
 

3. I tilfælde af musiklærerens længere varende sygdom 
søges undervisningen overtaget af en vikar eller timen 
bortfalder – se dog pkt. 4.  
I tilfælde af musiklærerens anden fravær søges 
undervisningen overtaget af en vikar eller den erstattes om 
muligt på et andet tidspunkt. 
 

4. Musikskolen tilbyder ikke gratis prøvetimer, medmindre der 
er tale om kampagnetilbud. 
Betalingen reguleres for aflysninger ud over 3 gange i 
samme fag over et helt skoleår, hvor det ikke har været 
muligt at tilbyde erstatningsundervisning. 
Betalingen reguleres for aflysninger ud over 2 gange i 
samme fag på efterårs- og forårshold, hvor det ikke har 
været muligt at tilbyde erstatningsundervisning. 
Man får ikke erstattet aflysninger, der er en direkte følge af 
skolevæsenets ferieplan, eller aflysning af undervisning i 
forbindelse med gennemførelse og afvikling af pædagogisk 
dag, eller større fællesarrangementer i musikskolen eller 
folkeskolen.  
Evt. tilbagebetalinger opgøres efter sæsonslut i juni og vil 
ske til betalers NEM-konto snarest herefter. 
 

5. Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til 
anden aktivitet, f.eks. kursus, workshops, koncerter m.m. 
Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger.  
 

6. Afbud til elever foregår pr. sms. Der gives tillige besked til 
SFO’en det pågældende sted vedr. de yngste klasser. 
 

7. Forskellige informationer og tilbud om koncerter/ 
arrangementer sendes ud via mail og/eller sms. 
 

8. Musikskolen benytter foto’s og video taget af 
undervisnings- og koncertsituationer af større grupper i 
sine publikationer. 

 
 

BETALING 
 

1. Alle aktuelle betalingstakster kan findes under 
beskrivelsen af fagene på www.musikskolen.vejle.dk. 
 

2. Musikskolebetaling opkræves normalt således: 
Fag med 10 rater Oktober-juli 
Andre fag November og/eller marts 
Årligt administrationsgebyr opkræves pr. elev  sammen 
med 1. rate.  
 

3. I løbet af et skoleår kan betalt undervisning opsiges med 
varsel løbende måned + 1 måned. 
Udmeldelse fra gratis undervisning sker altid med 
øjeblikkelig virkning. 
For både betalt og gratis undervisning gælder, at 
udmeldelse kun kan ske skriftligt til musik@vejle.dk, 

gerne med begrundelse for udmeldelsen. 
Man kan ikke udmelde sig hos læreren. 
 

4. Der er mulighed for at søge delvis friplads efter 
økonomiske kriterier. 
 

5. Er betaling ikke tilmeldt PBS, sendes indbetalingskort til 
din e-boks. Indbetalingskort sendes ca. den 20. i måneden 
før forfald. Betalingsdatoen er den 5. i måneden eller 
førstkommende hverdag. 
Ved for sen betaling beregnes renter med 1% pr. 
påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Rykkerskrivelse 
koster 250 kr. 
Spørgsmål vedrørende betaling kan rettes til Opkrævning 
på telefon 76811740. 
Øvrige spørgsmål vedrørende priser og undervisning 
rettes til Musikskolens kontor på telefon 76815700. 
 

---------------------------------------------- 
 

INSTRUMENTLEJE 
 

1. Musikskolen fører tilsyn med instrumenter før og efter 
udlejning. 
 

2. Instrumentet SKAL AF LEJER være forsikret mod brand-,  
vand-, tyveri- og hærværksskader og udlejes på lejers 
ansvar og risiko. Lejer er ansvarlig for skader, der påføres   
instrumentet i lejeperioden og udbedring vil blive foretaget 
for lejers regning. 
 

3. I tilfælde af at undervisningsforholdet mellem Musikskolen 
Vejle Kommune og lejeren ophører, skal instrumentet straks 
afleveres til Musikskolen. 
 

4. Instrumentleje betales pr. påbegyndt måned. 
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