
— När din son blivit antagen till KAP Dans 1 kommer Kulturskolan reservera en plats åt honom. Två brev 
skickas hem till er med två kursplatsnummer, ett för varje kurs som ingår i programmet. För att acceptera 
din sons reserverade plats går du in på vår hemsida och fyller i båda kursplatsnumren. Instruktioner om 
hur kursplatsnumren fylls i medföljer breven. Efter det att du följt anvisningarna är platsen bokad och du får 
en faktura inom två månader.  
 
Viktigt att komma ihåg är att använda båda kursplatsnumren för att bokningen ska bli korrekt.  
 
Du som antagits till förberedande KAP Dans, KAP Dans 1 och KAP Dans 3 får två kursplatsnummer. Du 
som antagits till KAP Dans 2 får tre kursplatsnummer. 

— Flera. En undervisande lärare per dag och ämne. Går du förberedande KAP har du två olika lärare, och 
går du KAP Dans 2 har du tre olika lärare till exempel. 
 

— Nej, det totala beloppet för att gå KAP Dans 3 är 2000 kronor. Programmet utgörs av två danskurser. När 
du tackade ja till din plats via vår hemsida gjorde du det genom att bekräfta med två kursplatsnummer, 
vilket innebär att du också får två separata bokningsbekräftelser hem i brevlådan. Du kommer att få en 
faktura skickad till dig, och den är på 2000 kronor.   
 
Samma princip gäller för alla KAP-program: 

 Förberedande KAP Dans – två danskurser, två kursplatsnummer, två bokningsbekräftelser men en 
faktura: 750 kronor 
 

 KAP Dans 1– två danskurser, två kursplatsnummer, två bokningsbekräftelser men en faktura: 2000 

kronor 
 

 KAP Dans 2– tre danskurser, tre kursplatsnummer, tre bokningsbekräftelser men en faktura: 2000 

kronor  
 

— Nej. Man måste gå hela programmet på den plats man sökt och kommit in.  
 



— Varje danslärare kommer att informera om vilken klädsel det är som gäller för just hennes/hans lektioner 
och ämne. 

— Nej tyvärr. Att man kommit in på ett ställe innebär inte per automatik att man kan byta till en annan grupp, 
trots att det gäller samma KAP-nivå. Vill man byta får man söka igen, på samma premisser som alla andra 
sökande.  

— Nivån i KAP 3 är mer avancerad än i KAP 2. Det är önskvärt att du som söker KAP 3 har gått KAP 2, eller 
har motsvarande avancerad bakgrund.  

 
 

— Man kan inte veta från termin till termin vilka ämnen man får dansa. Som KAP-elev i Kulturskolan behöver 
man vara intresserad av att dansa alla tre ämnen. Undantaget är KAP 1 i Högdalen där man enbart dansar 
street. 


