
 

 

Ansøgning om hel- eller delvis friplads for skoleåret 2021/2022      

på Kolding Musikskole (fripl. tildeles ikke med tilbagevirkende 

kraft). 

 

Elevens navn: __________________________________ cpr. nr.: _______________ 

 

Adresse:        _________________________________________________________ 

 

Søger friplads for følgende undervisning: 

 

____________________________________________________________________ 

 

v/lærer på Musikskolen: ________________________________________________ 

 

 

Er De eneforsørger?   JA  NEJ  

 

Hvis der svares ja oplyses: 

Lever De i et ægteskabslignende forhold? JA  NEJ  

 

Oplysninger vedr. skattepligtig indkomst for 2020: 

 

Faderens navn: _______________________________   CPR-nr.: _______________ 

 

Personlig indkomst (løn, pension, understøttelse, kontanthjælp m.v.)  ____________ 

Kapitalindkomst (renter, overskud af egen bolig m.m.)         ____________ 

 

Moderens navn: _______________________________  CPR-nr.: _______________ 

 

Skattepligtig indkomst (løn, pension, understøttelse, kontanthjælp m.v.)  __________ 

Kapitalindkomst (renter, overskud af egen bolig m.m.)           ____________ 

Venligst vedlæg sidste årsopgørelse fra SKAT (2020) 

   

Antal hjemmeboende børn:  ______ 

 

Er De økonomiske forhold i hjemmet ændret betydeligt siden ovenstående skatteopgø-

relse?      

  JA   NEJ  

 

Hvis JA bedes oplyst hvordan og der skal medsendes dokumentation for ændringer. 

 

NB: Ovenstående oplysninger kontrolleres af skattemyndighederne. 

 

For rigtigheden af ovennævnte oplysninger indestår: 

 

 

Dato:       /        2021               ___________________________________ 

    Underskrift 

 

By- og Udviklingsforvaltningen 

Kulturskolen Kolding  - Riis Toft 12 - 6000 Kolding - Tlf: 79 79 10 50 - EAN 5798005337201 – kulturskolen@kolding.dk -

www.kulturskolenkolding.dk  



 

 

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger 

 

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren 

 

Telefon 79 79 75 00 

 

E-mail dpo@kolding.dk 

 

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver 

 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyt-

telseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af 

dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttel-

sesrådgiverens rolle. 

 

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 

 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre 

offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysnin-

gerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbeva-

ringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arki-

veret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.  

 

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte 

oplysninger rettet eller slettet.  

 

 
Satser for fripladstildeling: 
Under 133.000 kr.  Der bevilges hel friplads 
Mellem 133.000-156.000 kr. Der bevilges 75% friplads 
Mellem 156.000-179.000 kr. Der bevilges 50% friplads 
Mellem 179.000-202.000 kr. Der bevilges 25% friplads 
Over 202.000 kr.  Der bevilges ikke friplads 
De anførte grænser er den skattepligtige husstands-indtægt 2020. Der tillægges 7.000 kr. til 
ovenstående satser for hvert hjemmeboende barn under 18 år fra og med barn nr. 2. 
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