
 

 
 
 

 

      

   

 
 

Att boka kurs på Haninge kulturskola 
Gå in på haninge.se/kulturskolan. Klicka sedan på ”Boka kurser här" 

Välj inriktning, till exempel musik eller teater. 

Klicka på den kurs som är intressant. Observera: 

- Fiol heter även Violin. Lärarna undervisar också i viola/altfiol. 
- Cello heter också Violoncell. 
- Gitarr omfattar alla sorters gitarrer: klassisk, akustisk och elgitarr 
- Trumpet/Trombon m.m. skall du klicka på för att få upp lediga platser i något av 

instrumenten Althorn, Baryton, Bastuba, Eufonium, Kornett, Trombon, Trumpet. 

Du kan även begränsa urvalet genom fler val: 

- Välj antingen Område eller Plats, inte båda, eftersom du med felval riskerar att inte få upp 
någonting alls. 

- Ålder: Ange elevens födelseår så får du endast upp kurser för den åldersgruppen 
- Nivå använder vi inte. Vår undervisning anpassas alltid till elevens nivå och förutsättningar 
- Lärare skall du normalt inte välja, eftersom det begränsar urvalet i onödan 



          
      

 

 

 

 

  

- Du kan även begränsa urvalet genom att välja veckodag måndag – fredag. Om du inte väljer 
någon speciell dag får du upp alla dagar. 

Visa endast lediga platser ska normalt stå på JA. 

Använd knappen Nollställ filtrering för att göra om urvalet från början. 

Nu får du upp kurser som stämmer överens med det urval du gjort. Bläddra igenom och se om 
du hittar något intressant. 

Kontrollera att tiden och platsen passar. Klicka sedan på Lägg till i kundvagn. 

Nu ser du vilken kurs du valt, pris och startdatum. 

Du kommer att få faktura på kursen, det är ingen direktbetalning. Om 

du ser att du valt fel, klicka på Ta bort. Annars på Gå vidare. 



Nu får du upp fält där du registrerar dina och barnets uppgifter: 

Det är väldigt viktigt att du fyller i en mailadress vi kan nå dig på! 

I nästa bild får du fylla i personuppgifter. Sedan ska du antingen lägga till uppgifter om ditt 
barn (om du inte gjort det tidigare) eller välja barn till kursen som du tidigare markerat. 



 

 

 

  

Välj Slutför bokning 

Nu får du en orderbekräftelse. 

Frågor? Ring supporten på StudyAlong 08-700 00 55 eller Musikskolans expedition 08-606 88 05 




