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Tejpa

Till vårdnadshavare med barn
i grundskolans årskurs 3

Dags att välja

Norrköpings
musikklasser
Vik här

Ansökan till musikklass
Hagaskolan och Navestadsskolan

Frankeras
med
brevporto

Julkonsert med Markus Krunegård, som också
varit elev i musikklasserna.

– en grundskoleutbildning
med körsång i centrum
Information
Norrköpings musikklasser
c/o Hagaskolan
Hagagatan 28
602 15 Norrköping

Mer upplysningar lämnas av:
Hagaskolan
Navestadsskolan

011-15 32 48
011-15 32 75

www.musikklasserna.se

Välkommen till Norrköpings Musikklasser!
Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4–9 med
utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans
läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk
kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en
av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande
i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping
finns musikklasser på Hagaskolan och Navestadsskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk
grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna
får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i
sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla
goda kunskaper i musikämnets olika delar samt särskild träning
av sin förmåga att sjunga i kör och att framträda inför publik.
I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs
skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.
Musikämnet innehåller:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

röstvård med tonbildning
körsång
notläsningsövningar
gehörslära
musiklära
musiklyssnande med musikhistoria
rörelse och dans
grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och
andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten.
Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens
kulturliv.

När kan jag börja i musikklass?

Man börjar i musikklass i årskurs 4. Till högre årskurser kan
man söka i mån av plats.

Förnamn

Efternamn

Hur och när anmäler jag mig?

Antagning av eleverna sker i årskurs 3. Anmälan gör du
på anmälningsblanketten som du får tillsammans med denna
folder. Blanketten ska skickas in senast den 5 oktober. Därefter
kommer skolan att skicka en kallelse till färdighetsprov.

-

Personnummer

Adress

Vad får jag göra vid provet?

Provet är uppdelat på två tillfällen. För att eleven ska känna
sig trygg med hur provet går till övas de olika momenten
gemensamt i grupp vid det första tillfället. Vid det andra
tillfället sker det individuella provet. Då ska eleven utan
ackompanjemang sjunga de obligatoriska sångerna ”Nu
tändas tusen juleljus” (första versen) och ”Blinka lilla stjärna”
samt en valfri sång. Även rytmiska och melodiska prov ingår.
Antagning sker enbart på musikaliska grunder.
När får jag besked?

Vi räknar med att besked om antagning ska vara klart
under vecka 49.

Postnr.

Postadress

Nuvarande skola

Nuvarande klassföreståndare

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Spela instrument

Instrumentalundervisning sker i Kulturskolans regi, utöver
undervisningen i musikklass. Det är önskvärt att musikklasseleverna
även deltar i denna frivilliga undervisning.
Anmälningsblankett finns på Kulturskolans hemsida:
www.norrkoping.se/kulturskolan.

Mobilnr vårdnadshavare 1

Mobilnr vårdnadshavare 2

Posta anmälan i god tid!
Sista ansökningsdatum är den 5 oktober!
Se även information på www.musikklasserna.se

