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Kära elevföräldrar och elever, 
 

Då var vi igång efter en skön sommarpaus! Ett helt läsår ligger framför oss och era barn kommer träffa 

sina duktiga lärare för individuell undervisning varje vecka. Men vi har också guldkantat läsåret med 

olika elevkonserter, workshops, läger och gästdocenter! Bland annat kommer den fantastiska 

folkmusikern Ninni Carr till ett folkmusikläger till oss vecka 8 -2023!  
 

Själv var vi lärare redan igång den 13 augusti och sedan med två egna fortbildningsdagar med rytmik 

och olika ämnesmöten.  
 

Kom ihåg att LIMUS Musikskola är en idédriven skola. Alla vi som arbetar här är hängivna musiker och 

pedagoger. Vi administrerar allt själva och vi svarar själva på samtal och mail. De enda tjänster som vi 

köper in är städarna och revisionsbyrån som ser till att allt blir rätt med skatter, arbetsgivaravgifter och 

deklaration.  Det ligger fortfarande 25% moms på privat musikundervisning. Väldigt mycket av det vi 

får in av er försvinner rakt vidare till staten.  
 

Musikchecken i Lund har kommit en bit på väg, men omfattar hittills bara sex åldersgrupper. 

Visserligen kommer dessa få checken kontinuerligt framöver, men unga födda 2009 och äldre 

exkluderas hittills. I Staffanstorp inkluderar musikchecken alla unga 7 – 20 år.  
 

Lundabor rekommenderas att den 11 sept välja ett parti som lovar en snabbare utbyggnad av Lunds 

musikcheck. Fler åldersgrupper måste få den. Vi frågade Lunds toppolitiker och fick positivt svar av M, 

C, L, KD och SD. FNL svarade oss inte. MP är emot musikchecken, tyvärr, och V frågade vi inte. Av S vet 

vi att de är lite splittrade i frågan, men samtidigt blundar de inte för musikcheckens fina resonans 

bland unga. Politikerna anför gärna att det skulle ”saknas pengar” vilket vi tycker är märkligt! Samtliga 

årskullar på Kulturskolan får ju subventioner och därtill får samtliga årskullar + 6-åringar extra 

subventioner på Kulturskolans sk ”Suzukilinje”. Suzukiundervisning fick vi förresten inte ge inom 

musikchecken – det skulle ”störa kommunens nomenklatur”. Vi tror att det snarare är en ideologisk 

kamp än att det skulle saknas pengar. Det behövs elevföräldrar som höjer rösten och ställer krav på 

sina politiker.  Det är ett bra tillfälle nu.  
 

Lite praktiska informationer: 

Alla elever borde ha fått sin individuella speltid nu. Lärarnas mailadresser finns på vår hemsida. Likaså 

finns där info på vilken plats och i vilket rum läraren undervisar. I välkomstmailet vid inskrivning finns 

också lärarens tel nummer. En förälder får nuförtiden också följa med in på individuella lektioner. 

Corona är inte förbi – tvätta händerna! Kom ihåg att vi mellan lektionerna inte har tid att prata med er. 

Men det går alltid bra att beställa en telefontid på förmiddagar eller när det passar för läraren.  
 

Läsårets undervisningsveckor är också redan upplagda på vår hemsida. När det är gruppvecka dvs 

gemensamma lektioner måste läraren få bestämma lektionstider. Ta vara på de längre och lärorika 

grupplektionerna. Att inte bara ha enskilda lektioner är en oerhörd bonus som vi på LIMUS satsar på 

för att ge barnen en bredare undervisning. Missade grupplektioner tar vi inte igen.  
 

Konserter ser du upplagda för hela läsåret i Konsertkalendern på hemsidan. Vi uppdaterar den 

löpande. Härnäst kommer Kulturnatten den 17 sept med många fina arrangemang! 
 



Om en elev är sjuk eller behöver boka om en lektion: Läs noga på vår hemsida vilka regler som gäller 

för linje 2. Det är lite olika regler beroende på om man är musikcheckselev eller ren privatelev.  Regler 

för musikcheckselever styr vi inte själva.  
 

Uppsägning av plats: Våra kurser på linje två är tillsvidarekurser. Det betyder att de måste sägas upp 

om man vill sluta. OBS! I anpassning till Lunds Musikcheck har vi ändrat uppsägningsdatumet om 

man vill sluta efter vårterminen till den 1 maj för samtliga elever på linje 2. Detta gäller från och med 

2023. Vill man sluta efter höstterminen är det fortfarande 1 dec som gäller som sista dag för 

uppsägning. En uppsägning måste alltid göras skriftligt till skolan. Läs noga reglerna på vår hemsida! 
 

Läxor och dialog kring läxor: Vi rekommenderar att alla elever har en läxdagbok eller LIMUS egen 

läxpärm. Att lära sig spela ett instrument och att musicera är ett hantverk och kräver ganska 

komplicerade kombinationer av olika uppgifter. Det måste övas. Samtidigt finns det knappt något så 

härligt som när man har lärt sig spela en melodi eller ett stycke.       Vi ber alla lärare att vara tydliga 

med sina läxuppgifter, men ibland hinns det kanske inte riktigt. Hör gärna av dig som förälder om du 

vill veta mera om läxan – i första hand till läraren, i andra hand till Fredrik och mig. Vi kan hjälpa till att 

förtydliga och strukturera. Hur mycket ditt barn ska öva är individuellt. Viktigt är trygga rutiner, en 

reserverad tid helst varje dag och lite hjälp med att komma ihåg. Ju mer man känner att man lär sig 

desto roligare blir det.  
 

Lite reklam:  

”Laika” gärna vår FB-sida LIMUS Musikskola. En levande FB-sida är kul för alla! Våra LIMUS T-shirts och 

keps ser vi väldigt gärna på era barn, särskilt när de spelar på våra konserter! Vi skaffar hem noter som 

vi tycker om och gärna säljer vidare till er. Allt kan betalas med Swish. Fråga din lärare! 
 

Mera reklam…  

Som internationell skola tar vi både vår undervisning och våra elevers lärande på allvar. Att lära sig 

musicera är ett universum av olika ämnen. I andra länder är det vanligt med både längre lektioner och 

flera ämnen. Vi har därför designat linje 4, extra kurser som fördjupning för alla som vill lera sig mera.  
 

Elever 8 – 9 år: Kom till blåa eller gröna ensemblen! Info & anmälan 

Denna kurs kan man bara gå under ett år. Begränsat antal platser. Därefter är man redo för våra 

mindre kammarmusikgrupper som ställs ihop individuellt.  
 

Elever från 9 år uppåt: Gå på musikteori! Info & anmälan 

(Läsårskurs, liten grupp: 2 400 kr) 

Denna kurs är progressiv upp till högre nivåer. Man kan avsluta kursen med en ABRSM-examen.  
 

Elever 8 -11 eller 12 -16 år: Starta sjunga med Röstnavigatorn! Info & anmälan 

(10 ggr, liten grupp: 1 800 kr) 

Denna kurs kan man gå en eller två gånger. Sedan är det tänkt att man fortsätter till en av Lunds fina 

körer, om man vill.  
 

Nu önskar jag er alla en fin start och hoppas vi ses på Kulturnatten! Du har visst sett att vi gör vuxen 

try-out för harpa, klarinett, saxofon, cello, oboe och dragspel kl 10-12 på Bredgatan 25 den dagen?  
 

Själv håller jag just på att lära mig oboe. Hur kul som helst! 

Hjärtliga hälsningar 
 

Gabriele Katthän 

Skolledare och VD 

gabriele.limus@lundsmusiksalong.se 

0730-637938  
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