
Utbildningsanordnare: Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB, org.nr 559007-9983
Anmälan till Påbyggnadsutbildning i MUISK – Musik inför skolan

Namn_________________________________________________ Personnummer____________________________

Postadress_______________________________________________________________________________________

Telefon________________________E-post____________________________________________________________

Utbildning i FMT*________________________________________________________________________________

Arbetslivserfarenhet inom FMT respektive MUISK**__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
* Bifoga utbildningsbevis / diplom från utbildningen till FMT-terapeut.  **Bifoga gärna intyg, dock ej obligatoriskt.

Markera med ett kryss vilken studieperiod du anmäler dig till ___ Sommar 2016      ___ HT 2016      ___ VT 2017

Markera med ett kryss vilken delkurs som anmälan avser.

___ Delkurs 1 MUISK-strategier och förhållningssätt inom försk., grundsk., särsk., träningssk., daglig verks.het

___ Delkurs 2 MUISK-strategier och förhållningssätt inom äldreomsorg, demensvård och barn 2-4 år

Antalet sökande till utbildningen kan variera mellan olika terminer. Detta bemöts till nytta för de som önskar utbilda sig
genom att erbjuda utbildningen vid varierande deltagarantal till anpassade priser. 
Kostnad: 14.700 SEK per delkurs inkl moms vid 6-7 deltagare
Utbildningen kan även ges vid 5 eller färre deltagare – ytterligare information kan erhållas av utbildningsanordnaren.

Beroende på antalet sökande ges utbildningen på enbart en eller på flera orter vid varje utbildningsstart. Oavsett 
utbildningsort förläggs alltid 2 träffar per delkurs i Uppsala. Här nedan tar du ställning till vilken eller vilka av de åtta
primära utbildningsorterna som är aktuella för dig i din anmälan. Markera med siffror vilka och i vilken ordning du 
prioriterar dessa orter:

___Uppsala (ca 2 träffar per delkurs förläggs i Linköping eller Söderhamn)     ___Luleå 
___Östersund (Någon träff per delkurs kan ev förläggas i Sundsvall)                 ___Umeå  
___Örebro   ___Linköping
___Borås    ___Malmö  

Kursdagarna förläggs företrädesvis på lördagar, men vid vissa tillfällen på söndagar, och ibland även omväxlande med 
vardag i de grupper där det är möjligt. Markera med ett kryss vilket av nedanstående alternativ som är aktuellt för dig:

 ___ Jag har möjlighet att ha kursdagarna omväxlande mellan vardag och lördag / söndag.

 ___ Lördag / söndag är min enda möjlighet.

Övriga upplysningar:_____________________________________________________________________________

Jag anmäler mig härmed till Påbyggnadsutbildning i MUISK – Musik inför skolan till ovan markerade delkurs. Jag är 
medveten om att anmälan är bindande och jag godkänner medföljande bilaga med villkor. Betalning av kursavgiften 
sker i förskott.

________________________________________________________________________________________________
Ort Datum Namnteckning

Anmälningsblanketten postas till: Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB, Axtorpsvägen 35, 744 96 Järlåsa



Villkor för anmälan till Påbyggnadsutbildning i 
MUISK – Musik inför skolan

Betalningsvillkor och övriga kostnader

Utbildningskostnaden betalas i förskott senast 10 dagar efter utställd faktura.

Kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma.

Anmälan, antagningsprocess och övriga villkor

Anmälan till utbildningen är bindande. När anmälan inkommit till utbildningsanordnaren skickas ett 
meddelande via e-post att anmälan har mottagits. Senast fem arbetsdagar efter att sista 
ansökningsdatum löpt ut, får deltagaren en bekräftelse via post och e-post att anmälan är registrerad.

Deltagaren har 14 dagars ångerrätt efter att ha mottagit bekräftelsen på sin registrerade anmälan, och 
avbokning görs i så fall skriftligt till utbildningsanordnaren. Vid avbokning efter att ångerrätten löpt ut 
debiteras hela kursavgiften för den sökta delkursen. Innan utbildningen har startat kan platsen 
överlåtas till någon annan som uppfyller antagningskraven efter samråd med utbildningsanordnaren.

Inom 2-3 veckor efter att sista ansökningsdatum löpt ut behandlas alla ansökningar och 
antagningsbesked skickas ut till de antagna deltagarna tillsammans med faktura för kursavgiften.

Utbildningen har begränsat antal platser. Vid fulltecknad utbildning, eller om utbildningsstart uteblir, 
erbjuds förtur till nästa utbildningsstart. I dessa fall upphör även den bindande anmälan att gälla, och 
personen kommer att behöva göra en ny anmälan till nästkommande utbildningsstart.

Utbildningsanordnaren reserverar sig för förändringar och uppdateringar och för att utbildningen kan 
bli inställd vid mycket särskilda omständigheter eller force majeure, där avgift för resterande outnyttjad
utbildningstid återbetalas eller att resterande del av utbildningen genomförs och fullföljs på annat 
alternativt sätt.

Vid försenad betalning av kursavgiften har utbildningsanordnaren rätt att debitera dröjsmålsränta från 
förfallodagen med tillägg av åtta procentenheter. Vid fortsatt utebliven betalning går fordran till inkasso
varvid kostnader för detta tillkommer.

Det är deltagarens personliga ansvar att sköta sina studier och deltagaren anses ha avslutat delkursen 
vid sista kurstillfället även om deltagaren inte genomfört eller blivit godkänd inom vissa kursavsnitt, 
obligatoriska uppgifter eller praktiska och skriftliga redovisningar. I samråd med 
utbildningsanordnaren kan då ett nytt redovisningstillfälle bokas mot en tilläggsavgift som täcker 
utbildningsanordnarens merkostnader. Denna möjlighet kan erbjudas om det gäller en mindre och väl 
avgränsad del av utbildningen. Detta är en möjlighet för deltagaren, inte en rättighet, och beslut om nytt
redovisningstillfälle fattas av utbildningsanordnaren i varje enskilt fall.

Genom att underteckna denna kursanmälan samtycker du till att dina personuppgifter lagras av 
Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB. Uppgifterna kommer inte spridas till andra företag utanför 
Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB.

Jag har läst igenom och godkänt ovanstående villkor.

_______________________________________________________________________
Ort Datum Namnteckning

_______________________________________________________________________
Personnummer Namnförtydligande

Denna undertecknade bilaga postas till:
Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB, Axtorpsvägen 35, 74496 Järlåsa


