LIMUS Musikskola
2018-11-18
Elevbrev till inskrivna elever linje två
Prisändringar

Hej till dig som är elevförälder på vår linje två!
Dear parent, this information about new fees is available in English on our web site:
www.lundsmusiksalong.se/?page_id=42
Två privata dansskolor, Wettergrens och Crazy Feet, har lagts ner i Lund sedan subventionerade
danslektioner infördes på Kulturskolan. Under året har vi löpande informerat om att Lunds kommun nu
driver upp hyreskostnaderna för oss, ännu en privat skola. Likt dansskolorna drivs vi inte som förening eller
studieförbund utan som ett litet kulturföretag utan mellanhänder.
LIMUS Musikskola har bestämt sig för att inte lägga ner. Tyvärr betyder detta nya och högre elevavgifter.

Bakgrund:
LIMUS har länge utmanat Kulturskolans monopol på subventioner för elevernas avgifter.
Kulturskolans elever betalar bara 10% av de verkliga kostnaderna. På LIMUS måste allt bäras via
elevavgifter. Därtill kommer 25% moms. 2017 vanns kampen om musikchecken som ska ge alla barn
samma ekonomiska villkor och fritt val av auktoriserad musikskola. Men ordföranden i ansvarig nämnd, Elin
Gustavsson (S) menar att subventioner enbart ska ges till elever på Kulturskolan. Idag är musikchecken
fortfarande inte införd. Valet i september innebar ett maktskifte. Nu styr partier som bejakar musikchecken
och nämnderna byts ut i januari 2019. Det lovas att musikchecken ska bli verklighet 2019.
Februari 2018 har kommunen startat Hedda Andersson gymnasiet och placerat skolan i samma korridor
som LIMUS, dock inte i paviljongerna som står tomma efter ISLK. Samtidigt har kommunen sagt upp
LIMUS från Svaneskolan per 31 dec och anvisar Gernandtska Lyckan som ersättningslokal.
Lokalerna på Svaneskolan kostar 84 400 kr/ år.
Lokalerna på Gernandtska (ägs av LKF) kostar 366 000 kr + moms/ år.
Med hyreskontraktet på Svaneskolan förlorar LIMUS även ett sidoavtal som gäller användande av
Lunds stora konsertflygel, en gång om året i stadshallen.
Under året har åtskilliga försök gjorts av LIMUS, föräldrar och politiker för att mildra den ekonomiska
smällen. Bland annat gjorde föräldrarna en underskriftsinsamling på över 200 underskrifter. Se hela
uppställningen på vår hemsida.
Kommunjurist Jesper Jakobsson på kommunkontoret menar att LIMUS skall kunna betala
marknadsmässiga hyror och ska likställas andra företag som t ex Tetra Pak. Därför avslås bidrag till
LIMUS.

Aktuellt:
Den 12 nov vädjar LIMUS än en gång till kulturchefen Annika Eklund om bidrag för eleverna. LIMUS
argumenterar för skolans särskilda kompetens som internationell musikskola med klassisk inriktning.
LIMUS påtalar också att den kontinuerliga undervisningen är en förutsättning för åtskilliga gratis
kulturarrangemang, precis som Anagram har argumenterat för att få verksamhetsbidrag för året runtverksamhet. LIMUS ber om en interimistisk lösning tills musikchecken tar vid. Kulturchefen avslår allt med
hänvisning till den kommande musikchecken. Hon menar att ett eventuellt bidrag eventuellt skulle kunna
diskvalificera LIMUS från en eventuell upphandling ifall den eventuellt skulle överklagas. (Se
minnesanteckningar, godkända av AE på vår hemsida) Konkreta uppgifter om hur musikchecken kommer
se ut kan hon inte ge.
Det kan inte heller kommunstyrelsens politiker som LIMUS träffar samma dag.
Den 15 nov fastslår kommunen inför hyresnämnden i Lunds tingsrätt att det är Gernandtska som anvisas
och att LIMUS måste räkna med den nya hyresnivån.
Konkret innebär detta att en kostnadsökning på 227.500 kr/år måste täckas av nya elevavgifter från
och med 2019.

Nya lokalen:
Gernandtska på Helgeandsgatan 7 är ett fristående hus och ligger centralt med goda bussförbindelser. Det
finns ett vackert stort rum, lämpligt för kammarkonserter, samt fem mindre undervisningsrum. Kommunen
står för anpassningar, bland annat för akustiken. Serviceförvaltningen tillskjuter 100 000 kr/år under 2 år. I
skrivande stund har förvaltningen inte fått färdigt alla avtalsförslag men säger i tingsrätten att allt ska bli
klart till årsskiftet, flytten ska ske i december och LIMUS terminsstart 2019 ska vara på Gernandtska.
LIMUS behåller lokalerna på Bredgatan 25.
LIMUS behåller också sin undervisning på olika skolor i Staffanstorp.

De nya priserna på linje 2, Att växa med Musiken (tillsvidarekurser):
Kurs 2a) 30 min per vecka: 4300kr/termin
Kurs 2b) 45 min per vecka: 5900kr/termin
Kurs 2c) 60 min per vecka: 6990kr/termin
Kurs 2d) Kompiskurs, 45 min med 2 elever som anmäls samtidigt: 3400kr/termin/elev
Kurs 2e) KiGa Seniors: 40 min med 2 elever max 7 år som anmäls samtidigt: 3020kr/termin/elev.
Alla priser är inkl 25% moms.
På alla dessa kurser ges 13 lektioner per termin, varav 2 är valbara som längre ensemblelektioner.
Fast veckoschema med 2 reservveckor för missade lektioner. (Se våra regler om återbud)
Det ingår gratis deltagande, aktivt eller passivt, på våra konserter.

Praktiska saker:
Vårterminens undervisningsveckor och konsertverksamhet finns på vår hemsida. Lektionerna på linje två
startar vecka 3. Alla lärare behåller sina undervisningsdagar och eleverna behåller sin lektionstider - om
inte något annat har avtalats med läraren.
Fakturor inför vårterminen skickas ut kring den 6 dec. Som vanligt går det bra att utan extra kostnad betala
50% innan den 31 dec och 50% senast den 28 februari.
Kursändringar och uppsägningar behöver meddelas via brev till LIMUS Musikskola, Bredgatan 25, 222 21
Lund eller via mail till info@lundsmusiksalong.se senast den 1 dec.
Alla våra regler om återbud finns kortfattat på anmälningsblanketten och utförligt på vår hemsida.
Man behöver inte skicka in en ny anmälningsblankett.

Kontakt
Under vecka 47 har vi lagt in extra telefontider ifall du vill komma i kontakt med oss:
Må - Fre kl 9 - 11: Gabriele 0730-637938
Må - Fre kl 11- 13: Fredrik 0702-460371
Tis 18 – 20: Både Gabriele och Fredrik
Vill du skriva till kommunen/kommunkontoret så skriv till: jesper.jacobsson@lund.se
Döp mailet till något som innehåller LIMUS och lägg det gärna cc till oss.
Vi beklagar situationen och samlar alla krafter för att även i framtiden ge era barn den fina och kvalificerade
musikundervisningen som LIMUS uppskattas för. Ses och hörs på Nikolauskonserterna!
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