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INFORMATION	OM	REGLER	OCH	VILLKOR	FÖR	ANMÄLAN	OCH	DELTAGANDE	
HOS	GÖTEBORGS	SUZUKIFÖRENING	Läsåret:	HT2022	-	VT2023	
I enlighet med beslut i styrelsen, gäller följande Regler för deltagande i undervisningen: 

1. Anmälan till läsåret görs via en webb-formulär. Länken till detta formulär finns på föreningens hemsida 
(http://suzukigbg.se). Denna anmälan ligger till grund för kursplaneringen. Anmälningarna hanteras i turordning 
efter ankomstdatum. Plats tillhandahålls i mån av plats. Återanmälan för nuvarande medlemmar till 
höstterminen måste vara föreningen tillhanda senast 31 maj! Nyanmälan för nya medlemmar i föreningen 
till höstterminen måste vara föreningen tillhanda senast 30 juni! I undantagsfall efter beslut från styrelsen 
och i mån av plats kan nyanmälningar som tillkommit senare än 30 juni behandlas. Nyanmälan till 
vårterminen gäller endast rytmikundervisning och måste vara oss tillhanda senast 1 december! 

Observera att anmälan till instrumentundervisning är bindande för båda terminerna, ett helt läsår 
(gäller ej rytmik), men kursavgiften är uppdelad i två betalningar, se punkt 3 nedan! Det är alltså inte 
möjligt att sluta mitt under läsåret.  Skulle så ske, måste ändå två kursavgifter gällande för hela 
läsåret betalas in. 
2. Återtagande av nyanmälan görs skriftligen senast 40 dagar före terminsstart (17 juli), utan att 
läsårets avgift behöver betalas. Därefter anses anmälan slutgiltig och avgiften skall erläggas. Skulle 
föräldrarna ändå välja att inte deltaga från kursstart kan viss del återbetalas/krediteras enligt nedan: 
39-20 dagar före läsårets start 75% av kursavgiften 
19-10 dagar före läsårets start 50% av kursavgiften 
9-4 dagar före läsårets start 25% av kursavgiften 
Mindre än 3 dagar före läsårets start och därefter skall hela avgiften betalas. 

3. Faktura för delbetalning 1 (höstterminen) skickas ut under augusti månad, med senaste betalningsdag 
den 30 september. Faktura till delbetalning 2 (vårterminen) skickas ut i december, med senaste betalningsdag 
den 31 januari. 

4. Är eleven slutgiltigt anmäld, skall läsårets avgift betalas även om eleven inte deltar fullt ut i 
undervisningen eller avbryter undervisningen i förtid. Styrelsen kan om synnerliga skäl föreligger, besluta om 
lättnader i dessa regler i enskilda fall efter skriftlig ansökan. 

5. Göteborgs Suzukiförening är en ideell förening. Någon från varje familj förväntas därför att hjälpa 
till åtminstone 1 gång per läsår i föreningsarbetet, t.ex. informationsarbete, anordnande av konserter, 
läger eller dyl. Viss föreningsarbete innebär ett större åtagande som sträcker sig från 1 – 2 år som t.ex. 
styrelsearbete. 

 
TIDER, AVGIFTER, LEKTIONER OCH ÖVRIG INFORMATION 

LEKTIONSTILLFÄLLEN 
Terminerna följer i princip Göteborgs skolors läsår gällande terminsstart och -slut samt 
lovdagar. Lektionerna bedrivs på vardagar från tidig eftermiddag till sen kväll 
Höstterminen: 16 individuella- och 14 grupplektioner 
Vårterminen: 18 individuella- och 16 grupplektioner 
För förälder till nybörjarbarn börjar första terminen med en obligatorisk föräldrakurs 2 kvällar i veckan under 8 
veckor. Därefter börjar undervisningen för barnet. 
LOKAL: Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsgatan 2, Göteborg 

INSTRUMENTUNDERVISNING 
Medlemsavgift är 500kr per familj/läsår, betalas på höstterminens faktura. I avgiften 
ingår även medlemskap i SSZ (Svenska Suzukiförbundet) och RUM.  
Kursavgiften för instrument är uppdelad i två betalningar 4600kr per barn/termin. För 
inbetalningstider se punkt 3 ovan. 
Lektioner: Undervisningen innebär en individualiserad lektion (15-45min) och en grupplektion (45min) per vecka 
på valt instrument. 
Man måste själv ordna med instrument. Tips om vart man kan vända sig kan fås av barnets individuella lärare 
eller under föräldrakursen. 

RYTMIKUNDERVISNING 
Medlemsavgift är 250kr per familj/termin. 
Kursavgiften är 2640kr/termin, detta är den enda kurs som inte sträcker sig över ett helt läsår och således går 
att påbörja under både hösttermin och vårtermin, deltagaranmälan måste således ske enskilt både för höst och 
för vårtermin. 
Lektion: en grupplektion (45min) per vecka 
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