
Hej!  
 
Musiklekens fortsättningsanmälan för läsår 2020-2021 ska göras under tiden 27.4-11.5.2020. 
Anmälningsblanketten för fortsättning finns på adressen lumo.eepos.fi. -> minulla on tunnukset 
osv. Begär nya koder av seija.kivi@lohja.fi, ifall ni har förlagt de gamla koderna. Kom ihåg att 
meddela barnets namn då ni beställer nya koder. I samband med anmälan kan ni också meddela 
ifall ni önskar delta i en annan grupp än er nuvarande, inför inkommande läsår. Ni ska också göra 
en eventuell avslutningsanmälan på samma blankett.  
 
Fortsättningsanmälan är öppen i två veckor. Nya elevers anmälningar tas emot fr.o.m. 18.5.2020. 
Då den nya anmälan öppnas fungerar inte era eepos-koder för att göra en fortsättningsanmälan, 
därför är det allra enklast att sköta fortsättningsanmälan inom utsatt tid. Ni får gärna också passa 
på att locka med kompisar och bekanta till musikleken!  
 
Uppdatera era uppgifter i Eepos-programmet så att musikinstitutets information når er såväl via e-
post och textmeddelande och inte hamnar i skräpkorgen eller returneras till avsändaren. Vi 
använder era primära kontaktuppgifter då vi skickar ut info om musikleken. Textmeddelanden 
skickar vi också då vi snabbt behöver informera er om till exempel plötsliga förändringar som 
berör lektionerna. Lägg gärna till kontaktuppgifter till sådana övriga personer som sköter om 
eventuella skjutsningar av barnen, så att all info även når dem det berör.  
 
Läseordningen är preliminär och förändringar är möjliga. Vi informerar familjerna om 
terminsstarten och lektionernas tidpunkter innan höstterminens start. Det lönar sig att anmäla sig 
till en reservplats fastän det i anmälningsskedet ser ut som om gruppen är full. Det sker så gott 
som alltid förändringar i deltagarantalet i grupperna och vid behov kan vi också skapa nya grupper.  
 
Nästa läsår har första klassisterna (förskoleelever i en del finska skolor) möjlighet att på börja 
instrumentstudier i grupp med den femsträngade kantelen. Fortsättningsgrupper finns också på 
flera undervisningsställen och till dem kan man anmäla sig ifall man har ett eller två års erfarenhet 
av kantelespel. Soiva Valmennus -grupper kommer också att finnas i lektionsutbudet på 
musikinstitutet. Till dessa grupper tar vi emot 7-9 åriga musikintresserade barn. Ta kontakt med 
läraren ifall ni har frågor om dessa grupper.  
 
Ifall höstens hobbyplaner för barnens del ännu ser oklara ut i detta skede, lönar det sig att i alla fall 
göra en fortsättningsanmälan. Det går att inhibera elevplatsen genast i augusti ifall det behövs.  
 
Trevlig fortsatt vår, önskar musiklekkollegiet 
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