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Välkommen till Instrumentkarusellen!  

Vi ser fram emot att göra mycket musik tillsammans med ditt barn! 
 

Dessa veckor har ditt barn lektion: 

Vecka:36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 & 46. Ingen undervisning vecka 44 (höstlov). 
 
 

Lektionslängden är 45 min. Kursen är en introduktionskurs som förbereder för ett medvetet val av instrument, 

men även kretsar kring de viktigaste grundbyggstenar som används i all musikinlärning. Efter denna kurs kan 

ni anmäla ert barn till en av våra individuella kurser. Bor ni i Lund eller Staffanstorp får ni dessutom 

subvention via musikchecken och ett mycket bra pris på individuella lektioner hos oss. Mer info om våra 

kurser och Musikchecken hittar ni på www.lundsmusiksalong.se  
 

Lärare: Namn och telefonnummer till din lärare skickas via e-mail i samband med kallelsen. Den finns även 

på fakturan för kursen. 
 

Ordningsregler: Vi ber att jackor och skor lämnas prydligt i hallen på avsett plats. Undvik ett "hav" av skor 

vid ingången. Var tyst i korridoren och försök att "spetsa öronen": det pågår musik i varje rum! 😊 
 

Post-Covid- regler: Alla som kommer in i skolbyggnaden ska noga tvätta händerna och använda 

desinfektionsmedel efteråt. Barn som är febriga, har rinnande näsa eller kraftig hosta får inte komma till 

lektionen. Föräldrar får gärna fortsätta vänta utanför huset på vår mysiga veranda. Ha mobilen på ifall 

läraren behöver nå er brådskande. 
 

Sen ankomst: Vi kan inte garantera att någon kan öppna för er om ni kommer efter lektionsstart. 
 

Självständighet och förtroende: Föräldrar får inte följa med in i klassrummet. Prata med ditt barn om detta 

innan kursen startar. Investera gärna lite tid och kom till exempel någon gång tidigare förbi oss, se in via 

våra stora fönster och lyssna på all musik som hörs utåt. Ditt barn kommer snart känna sig förtrogen med 

situationen.  
 

Missade lektioner: Ifall ditt barn inte kan delta i en lektion är vi tacksamma om ni meddelar läraren i förväg. 

Missade grupplektioner kan tyvärr inte tas igen.  
 

Kursavgift: Kursavgiften betalas via faktura, som skickas per post. 
 

Kommunikation och kontakt: Föräldern som registrerade barnet är vår kontaktperson. Till denna föräldern 

skickar vi all information om lektionerna, vilka regler som gäller på skolan och ev uppkomna aktuella infos. 

Lämnas/hämtas barnet av någon annan, så är det kontaktpersonens ansvar att förmedla vidare all 

information. Ifall du vill prata med läraren: Vänligen respektera att läraren under, innan eller efter själva 

lektionen inte är tillgänglig för individuella samtal.  Boka istället ett samtal med läraren eller 

administrationen på kindergarten@lundsmusiksalong.se 
 

Instrument: Vi hyr enbart instrument till våra individuella elever. Funderar ni på att köpa ett instrument så 

hjälper våra lärare gärna till med att ge er goda råd.  
 

Intressanta saker att göra tillsammans med ditt barn: 

Kom och lyssna på våra familjekonserter! Den 17 september, på Kulturnatten kan ni höra LIMUS elever 

spela både på Stortorget och i Clara Schumann-salen  på Helgeandsgatan 7 i Lund.  

Hitta hela konsertkalendern på www.lundsmusiksalong.se. 
 

Lycka till på er resa in i musikens underbara värld! 
 

Många hälsningar från 

Anna Socha 

Samordnare för Instrumentkarusellen och Music Kindergarten 

0707-28 82 04 

 


