
 
 
Tilmeldingsformular 2022/23 
 
 

 Nytilmelding 
 Gentilmelding 
 
Hermed tilmelder jeg mig / min datter / min søn til Sankt Petri Musikskole og bekræfter, at være bekendt og indforstået 
med Sankt Petri Musikskoles undervisningsbetingelser & priser som findes på skolens hjemmeside.  
 
 
Elevens for- og mellemnavn: ……………………………………………………… Efternavn: ………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………….…… Postnr. & By:……………………………………………... 

CPR nr: ………………………………………. eller klasse i skoleår 2022/23: ……… 
 
For musikskoleelever under 18: 
Forældres navn: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ved nytilmelding CPR nr. af en forælder: ………………………………………… 
 
Telefon & mail: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dato & underskrift: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tilmeldingsfristen for det nye skoleår er den 31.05., for ventelisten løbende (indscannet, fotograferet eller online udfyldt 
formular sendes via mail til pp@adm.sanktpetriskole.dk)   
 
Nytilmeldingen er først gældende ved registreret indbetaling af tilmeldelsesgebyr (der forfalder INGEN gebyr ved 
gentilmelding, heller ikke ved nyt undervisningstilbud). Tilmeldingsgebyret på DKK 350 overføres via MobilePay til nr. 
19210 eller til vores konto 8075-0001517436, IBAN DK73 8075 0001 5174 36, SWIFT/BIC:SYBKDK22.  
Venligst angiv navn, evt. klasse og tekst „Tilmelding musikskole“.  
 
Sæt kryds: 

Eneundervisning klassisk 
 60’ 40’ 30’ 20’ *) 

Blokfløjte     
Cello     
Fagot     
Guitar      
Klarinet     
Klaver     
Komposition     
Obo     

 60’ 40’ 30’ 20’ *) 
Orgel/cembalo     
Percussion/Slagtøj     
Sang     
Saxofon     
Trompet     
Tværfløjte      
Violin     
     

Eneundervisning rytmisk 
Drumset/Slagtøj     
Elbas     
Elguitar     

Popsang     
Rytmisk klaver     

*) 20 min. anbefales kun for nybegyndere som ›smagsprøve‹, se også vores undervisningsbetingelser



 
 
Tilmeldingsformular 2022/23 
 
 
Sammenspil 

 Sæt 
kryds Instrument 

Rytmisk Band   
Blokfløjte-ensemble   
Percussion sammenspil   
Træblæser-Ensemble   
„Trompetri“ – Trompet sammenspil   
 
*) evt. som ”klippekort”, gældende for 10 undervisningstider i løbet af skoleåret 

Holdundervisning à 50 min. 
 Sæt 

kryds 
Lørdag 

Klippekort **) 
Musikvugge 0-1 år   
Musikhave 2-3 år   
Musikhave 4-5 år   
Elementær Musikopdragelse 0. klasse  
Musik, Teater & Dans 1.-3. klasse  
Musikkarrusel for 2.-3. klasse (NYHED!)  
Tromme for børn fra 1. klasse  (nybegyndere)  
Tromme og mere (avancerede)  
Yoga – kropsbevidsthed & koncentration 1.-5. klasse  
Yoga – kropsbevidsthed & koncentration fra 6. klasse  
Hørelære & musikteori – 90 min. *)  
 
*)”klippekort”, gældende for 10 undervisningstider i løbet af skoleåret 
**) 10 x klippekort gældende i 1 år fra første deltagelse efter køb 

Sammenspil ”Jugend musiziert” 2023 
(flere informationer på www.sanktpetriskole.dk under Musikskole, særlige tilbud) 

 Sæt 
kryds Instrument 

   
   
   
 
 

 Synger i kor, gruppe (hvis bekendt): _____________________________ 

 Går i Sankt Petri Skoles SFO eller klub 

 Går i Sankt Petri Fritidshjem, Sankt Peders Stræde 

 Går i anden klub, angiv: __________________________________ 

 Vil vente på musikskoleundervisning i elevcaféen Nørregade (fra 5. klasse) 

 Er interesseret i afhentning fra SFO/frit (tilbud for 0. til 2. klasse) 

 Undervisning efter kl. 17 er muligt 

 Er i talentlinje eller ansøger om optagelse på talentlinjen. 
 
Bemærkninger / ønsker (foretrukne dage og tider, lærer, søskende/venner, m.v.): 


