Vejledning til tilmelding - Odense Musikskole
Allerførst vil vi gerne invitere dig ind på vores hjemmeside: www.odensemusikskole.dk - tryk på
”Tilmelding” øverst på siden.

1. Så vælger du fag – det er også en mulighed at vælge flere. Og her er der masser af god info
at hente om de enkelte tilbud. Du skal vælge fag i undermenuerne – og når du er helt
færdig med at vælge dit/dine fag, afslutter du med at trykke ”Vælg” på den grønne boks.

Undermenuen kan se sådan ud:
• Det er her, du vælger mere specifikt, hvor du gerne vil modtage undervisningen.
• Du har mulighed for at skrive en kommentar (skriv f.eks. hvis du ikke har mulighed for at
få undervisning om tirsdagen efter kl. 18).

•
•

Du får en oversigt over hvilke(t) fag, du har valgt. Og du har nu en mulighed for at
prioritere dine ønsker.
Tryk på ”Næste” for at komme videre.

2.
Du
•
•
•

skal sætte X to steder for at fortælle, at du har læst og accepteret:
GDPR-betingelserne (handler om datalovning)
Odense Musikskoles betingelser
Og så trykker du på ”Næste” for at komme videre

3.
• Nu vil vi gerne vide en masse om dig.
• Hvis du er eksisterende elev, trykker du på den grønne ”Login”-knap og logger dig på.
Du bruger de første seks cifre af elevens CPR-nummer som brugernavn, og de sidste
fire cifre af elevens CPR-nummer som kodeord. Det er godt, hvis du opdaterer dine
stamoplysninger.

•

Hvis du er ny elev, trykker du på den gule blyant, og så kommer der et nyt
skærmbillede frem.

Når det første skærmbillede er udfyldt, bliver du spurgt, om det er eleven selv, der skal
betale (hvis man er fyldt 18 år, er dette en mulighed). I langt de fleste tilfælde skal vi
også bruge værgeoplysninger. Det er godt, hvis du er meget omhyggelig – især med
Og. Det er godt, hvis du er meget omhyggelig med især mobil og mail, da det er den vej, vi
mobilnummer og mailadresse, da det er den vej, vi kan kontakte jer med information om
optagelse, spørgsmål mm.
Husk at trykke ”Næste” for at komme videre.

4.
Vi har et par spørgsmål, som vi har brug for at få svar på, og så trykker du på ”Næste”.

5.
Du er snart ved vejs ende.
• Så kommer dette skærmbillede frem. Du skal trykke på ”Bekræft tilmelding” for at
indsende din tilmelding til musikskolen.
•

Du kan nu vælge at tilmelde en ny elev, hvis der f.eks. er flere søskende, der skal
tilmeldes.

•

Hold øje med at bekræftelsen ligger i din mail. Hvis den mod forventning ikke gør, så
må du endelig kontakte kontoret, så vi kan sikre, at du er korrekt tilmeldt.

Velkommen til Odense Musikskole

