Värmdö Kulturskola byter elev- och anmälningssystem.
För att behålla elevplatsen måste du göra så här:

Värmdö Kulturskola inför nu Studyalong - ett system för att välja och köpa kurser på Värmdö
Kulturskola. Vid övergången till Studyalong vill vi ge er förtur som redan går på kulturskolan. För
att ditt barn ska få behålla sin plats och sin lärare måste du som förälder skapa konton i det nya
systemet, ett för dig och ett för ditt/dina barn.

Kontona ska registreras omgående - absolut senast 9/10.

De elever som inte registrerar sig betraktas som uppsagda och förlorar sin plats.
Gör så här:
Gå till: www.studyalong.se/varmdo-malsman

1. Skapa ett konto där du anger dig själv som målsman (=fakturamottagare).
2. Lägg till ditt/dina barn och skapa ett konto för varje barn som går på
kulturskolan och kryssa i samtliga lärare barnet/barnen haft ht-17.
KLART!
Du skall enbart kryssa i vilken/vilka lärare ditt barn har - INTE ange någon kurs.

 Se nästa sida för hur du skapar kontot
 Se alla lärare i bifogat dokument

Först när du skapat dessa konton, både för målsman och för ditt/dina barn, måste du avvakta på
besked från skolan/läraren. Sedan kommer du att få ett eller flera kurserbjudanden till den e-post
du uppgivit när du skapat ditt konto.
För myndig elev gäller att du måste skapa både ett konto för målsman (= för dig som
betalningsmottagare) och ett elevkonto (för dig som elev). Du måste alltså ha två konton.

Varför ett nytt elevsystem?
Den största förbättringen för dig som förälder/elev är den översiktliga kurskatalogen där du
förutom att söka på ämne, också kan söka på ålder, veckodag, plats mm. När du sedan köper en
plats så vet du direkt att platsen är din/ditt barns. Du behöver aldrig vänta på besked. Däremot
kan den angivna tiden komma att ändras i samråd med dig. Ingen vet ju ännu hur vårens
skolschema ser ut. Detta gäller förstås särskilt de tidiga lektionstiderna.

1. Gå till registreringen
Du gör registreringen på www.studyalong.se/varmdo-malsman.

2. Registrera förälder/vårdnadshavare
- Välj ett användarnamn och skriv in din e-postadress.
- Välj ett säkert lösenord och bekräfta.
- Klicka på fortsätt.
- Fyll i dina personuppgifter i steg 2.
- Läs igenom användar- och betalningsvillkor, därefter klicka i godkänn.
- Klicka på registrera.

3. Lägg till ett konto för ditt barn
- Klicka på knappen ”Min sida”.
- Klicka på knappen ”Lägg till barn”.
- Välj användarnamn för barnet.
- Fyll i barnets e-postadress eller lämna tomt om du vill använda samma adress som för ditt eget
konto.
- Välj ett säkert lösenord och bekräfta.
- Fyll i barnets personuppgifter.
- Klicka på ”Välj lärare” och kryssa i ditt barns lärare. Välj flera om barnet går på flera kurser med
olika lärare (om du inte minns vilka lärare barnet har så finns en lista längre ner i detta brev.)
- Klicka på ”Bekräfta”.
- Fyll i om du medger att ditt barn får synas på bilder/film som Kulturskolan tar i samband med
undervisningen och framträdanden.
- Klicka på ”Registrera”.
4. Om du har fler barn som går på Kulturskolan så kan du nu lägga till ytterligare barnkonto
enligt punkt 3.
Har du frågor eller behöver hjälp vid registreringen, tveka inte att höra av dig!
Kontakta Kulturskolan på 08-57048205 eller 08-57048206 alternativt maila till
kulturskolan@varmdo.se
Med vänlig hälsning
Ella-Kari Norberg
Kulturskolechef
Värmdö Kulturskola

Alla lärare på Värmdö Kulturskola:
(OBS! Endast sms)
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070-600 61 21

anders.forsslund@varmdo.se

070-370 05 83

anders.nordkvist@varmdo.se

073-435 45 23

anders.soderkvist@varmdo.se

073-373 21 77

annika.koskinen@varmdo.se

073-2478929

christina.boyeswahn@varmdo.se

070-634 18 98

Gitarr,elbas,sång,piano,slag
verk/trumset

Trumpet,trombon,valthorn,
tuba,ensemble

Trumpet,trombone,valtborn
,tuba,ensemble
Dansteater

bo.karlsson@varmdo.se

Fiol,ensemble

073-676 22 22

danjel.rohr@varmdo.se

Gitarr,ensemble

073-372 13 36

ellen.van-lokhorst@varmdo.se

Klarinett,saxofon.ensemble

jenni.inge@varmdo.se

Teater,dansteater

070-413 04 57
070-954 48 26
070-072 56 28
070-842 08 68
070-312 81 41
070-676 23 77
070-465 87 40
073-679 81 01

ella-kari.norberg@varmdo.se
erik.een@varmdo.se

kristina.ellare@varmdo.se

Keramik,bild & form

john.viklund@varmdo.se
lars.falk@varmdo.se

larsarne.johansson@varmdo.se

070-424 80 32

linnea.boren@varmdo.se

076-163 02 33
070-427 49 66
070-367 00 26
070-717 98 98

Slagverk/trumset,piano

Fiol,altfiol,ensemble

lena.magnusson@varmdo.se

073-642 44 21

Basår

johanna.eriksson1@varmdo.se

070-716 65 35
073-781 10 42

Piano

Gitarr

Gitarr

Tvärflöjt,blockflöjt,klarinett,
saxofon
Piano

lena.malm@varmdo.se

Piano,sång,kör

lode.van-den-eynde@varmdo.se

Blockflöjt,piano,nyckelharpa

madeleine.johansson@varmdo.se

Cello

macklu@varmdo.se

magnus.anderson@varmdo.se
maja.stenram@varmdo.se

Streetdans

Piano
Dans

Musikverkstad

Maria

Martin
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Pascal
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Viktor

Lindqwist
Stenberg
Welander
Eriksson
Jonsson
Jardry
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Sand

070-072 56 23

maria.stenberg@varmdo.se

Sång,piano,kör

070-316 36 69

mats.eriksson@varmdo.se

Piano,sång

pascal.jardry@varmdo.se

Gitarr,ensemble

073-565 63 55
070-865 81 26
073-506 04 17
070-402 82 22
073-656 77 08
073-904 75 88
070-899 63 31
070-752 85 70

martin.welander@varmdo.se
monika.jonsson@varmdo.se
peter.martens@varmdo.se
rigmor.badal@varmdo.se
robert.liman@varmdo.se

tina.bergholm@varmdo.se
viktor.sand@varmdo.se

Slagverk/trumset

Musikverkstad
Tvärflöjt,piano

Kontrabas,elbas,ensemble

Gitarr,ensemble

Piano, sång

Klarinett, saxofon

