Medlemspolicy för föreningen Nordenfeltska Musikskolan
Som elev blir du medlem i föreningen Nordenfeltska Musikskolan. Det innebär att du kan påverka
föreningen och vara med och utveckla verksamheten vid årsstämman. Medlemsavgiften på 50 kr
faktureras 1 gång per termin i samband med din elevavgift.
I början av terminen får du en elektronisk faktura. Terminsavgiften är bindande och debiteras
i sin helhet även om du avbryter undervisningen. Nordenfeltska Musikskolan följer Danderyds
kommuns skoltermin och har uppehåll vid lovveckor och lovdagar. Vi har 14 lektioner på
höstterminen och 16 lektioner på vårterminen.
Om läraren blir sjuk, eller av annan orsak tvingas ställa in en lektion tas lektionen igen vid en
annan tidpunkt. Går det inte att hitta en annan tidpunkt ordnar läraren en vikarie. Om du uteblir
från något kurstillfälle (gäller både föranmäld och oanmäld frånvaro) kan du inte kostnadsfritt ta
igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var
frånvarande. Vi följer samma regelverk som alla andra studieförbund gällande detta. Givetvis kan
speciella omständigheter uppkomma och det är då vår ambition att hitta en positiv lösning för båda
parter.
För klippkort gäller att de 5 lektionerna måste användas under en termin och 24 timmars
avbokning gäller inför varje tillfälle.
Vid frågor gällande närvaro/frånvaro kontakta berörd lärare. Vid frågor gällande faktura kontakta
kassör Min Li. E-post: ekonomi@nordenfeltska.se

Membership Policy for the Association of Nordenfeltska Musikskolan
As a student you become a member of the association Nordenfeltska Musikskolan. This means that
you can influence the association and develop the activities by attending the Annual General
Meeting. The membership fee of 50 SEK is invoiced each term in connection with your student fee.
At the beginning of the term, you will receive an invoice electronically. The fee needs to be
paid at the beginning of each term and is binding even if you no longer attend the lessons. We
follow the same holiday schedule as the schools in Danderyd, which means that we do not have
lessons on holiday days or during holiday weeks. The autumn term consists of 14 lessons and the
spring term of 16 lessons.
If the teacher cancels the lesson, it will be rescheduled to another date. If it is not possible to find a
suitable date, then a substitute teacher will give the lesson. If a student misses a lesson, there is no
economic compensation or free rescheduling of the lesson. We follow the same rules and
regulations as other educational associations in this respect. Of course, special circumstances might
occur, and we will try to work together to find a solution that is satisfactory to both parties.
The five clip card lessons must be used during one semester and 24 hours cancellation applies
before each lesson.
Questions regarding absenteeism: please contact your teacher. Questions regarding invoices:
please contact our accountant Min Li. E-mail: ekonomi@nordenfeltska.se

