
Vanliga frågor och svar  
 
 
Min son har fått en plats i KAP Dans 1. Hur går jag tillväga för att tacka ja till platsen? 
 

— 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. 

 
  
 
Kommer mitt barn ha en eller flera undervisande lärare i den KAP-grupp hon antagits till? 
 

— 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. 
 

 
 
Vad kostar det att gå KAP Dans 3? Jag har fått två bokningsbekräftelser på summan 2000 
kronor vardera. Ska jag betala 4000? 
  

— 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  
 

 
Min dotter har fått plats på förberedande KAP Dans i Bredäng men kan bara en av dagarna. 
Kan hon dansa en av lektionerna tillsammans med en annan KAP-grupp? 
 

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

 
 
Vad ska mitt barn ha för kläder på danslektionerna? 
 

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

 
 
 
 


