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Vid årsskiftet 2021/22 kommer vi att byta till ett nytt verksamhets-
system på Kulturskolan. Vi gör det för att det ska bli enklare att 
hitta och boka kurser man är intresserad av och att man ska kunna 
göra det online. Gå in på www.studyalong.se/gallivare redan nu 
och skapa ett konto till ert barn.

Kurskatalog med lediga platser:
I kurskatalogen kommer vi att ha en kurskatalog på vår hemsida där vi 
lägger ut alla våra lediga platser. När man hittar en ledig plats kommer 
man att kunna se vilken dag, tid och plats som lektionen kommer att 
vara. 

Intresseanmälan
Om du inte hittar en ledig plats på den kurs du eller ditt barn är intresse-
rade av kan du i stället göra en intresseanmälan. En intresseanmälan är 
inte samma som en köplats utan är ett sätt för oss att se vad för kurser 
som våra elever önskar sig. När du har gjort en intresseanmälan så får 
du ett mail när det dyker upp platser. 
 

Om det är något du undrar över får du jättegärna höra av dig! 
Välkommen till Kulturskolan! 

Jerker Johansson, Kultursamordnare
0970-81 87 12 eller jerker.johansson@gallivare.se

Anneli Nilsson, Kultursamordnare
0970-81 85 51 eller anneli.nilsson@gallivare.se

Kulturskolan önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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