
Så här gör du: 
Gå in på www.katrineholm.se/kulturskolan 

 

 

 
 

 

Klicka på texten 

Klicka på texten 

Välj vilken kurs du vill gå på. 

På bilden har vi valt trombon  
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Längre ner på samma sida kan 

du välja tid och plats själv   

Om det inte finns någon ledig 

tid på önskat instrument välj då 

”Visa lediga platser NEJ” så får 

du upp en knapp där det står 

Intresseanmälan.   

Här kan du nu fylla i era 

uppgifter och skicka in till oss. 

Då hamnar eleven på en 

”Intresselista” och vi kan 

kontakta er så fort ledig plats 

finns.   

Om du hittar det du vill - går du 

vidare till sidan 3 för att avsluta 

ditt köp.    
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På nästa sida fyller du i ditt personnummer och ditt förnamn och efternamn. 
Klicka sen på ”Hämta uppgifter” 
 
Läs igenom användar- och betalningsvillkor, därefter klicka i godkänn. 
 
Klicka på registrera. 
 
Lägg till ett konto för ditt barn 

Stanna kvar på samma sida 

och titta högre upp. Nu har 

din kurs lagts i en varukorg. 

Tryck nu på knappen ”Gå 

vidare” 

Här måste du registrera dig 

själv som förälder och 

ditt/dina barn. 

Välj ett användarnamn, skriv 

din e-postadress och välj ett 

lösenord som du kommer 

ihåg. Klicka sen på Fortsätt. 
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Klicka på knappen ”Min sida”.  
Klicka på knappen ”Lägg till barn”. 
Välj användarnamn för barnet. 
Fyll i barnets e-postadress eller lämna tomt om du vill använda samma 
adress som för ditt eget konto. 
Välj ett lösenord och bekräfta. 
Välj ditt/dina barn 
 
Fyll i om du medger att ditt barn får synas på bilder/film som kulturskolan 
lägger i plattformen. 
Klicka på ”Registrera”. 
 
Lägg till flera barn 
Om du har fler barn som går på kulturskolan kan du nu lägga till ytterligare 
barnkonto enligt texten ovan som börjar med ” Lägg till ett konto för ditt barn” 
 
Nu är du klar! 
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