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FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Här har alla barn och ungdomar framtidstro. Här skapar
vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Norrköpings
musikklasser!
Grundskoleutbildning med körsång i centrum

Norrköpings musikklassers vision
Norrköping blir ett ledande kulturcentrum för unga
röster i Norden med musikklasserna som grund.
Festivaler, konsertserier och workshops bidrar till
Norrköpings kulturliv.
Nationella och internationella kulturutbyten med
gästlärare, dirigenter och musiker från LiU och SON.
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Information
Har du frågor, kontakta:
Hagaskolan, telefon 011-15 32 48
Navestadskolan, telefon 011-15 32 75
Du kan också läsa mer på
www.musikklasserna.se

Norrköpings musikklasser
c/o Hagaskolan
Hagagatan 28
602 15 Norrköping

Till vårdnadshavare med barn
i grundskolans årskurs 3
www.norrköping.se

Välkommen
till Norrköpings
musikklasser!
Musikklasser är grundskoleklasser i årskurs
4–9 med utökad musikundervisning inom
ramen för grundskolans läroplan. I musik
klasser används körsång som verktyg för
musikalisk kunskapsutveckling. Sång i
stämmor i stora grupper är en grundidé

Ansökan
Antagning av elever till årskurs 4 sker på hösten i årskurs 3.
I mån av plats är det möjligt att söka till högre årskurser.
Ansökan skickas eller mailas in senast den 5 oktober.
Eleven blir kallad till ett musikaliskt färdighetsprov.

Färdighetsprov
Färdighetsprov till musikklass genomförs vecka 45.
Innan provtillfället kallas vårdnadshavare och elev till
informationsmöte. Då övas de moment som sedan ingår i
det individuella färdighetsprovet vecka 45. Vid provtillfället
sjunger eleven tre sånger; två obligatoriska sånger och en
sång som eleven själv har valt. Obligatoriska sånger är
”Nu tändas tusen juleljus”, första versen, och ”Blinka lilla
stjärna”. Eleven sjunger sångerna utan ackompanjemang.

som varit bärande i Norrköping musik

Gehörs- och rytmprov

klasser sedan starten 1960. I Norrköping

Eleven...
... sjunger första frasen i ”Blinka lilla stjärna” från olika
givna starttoner
... sjunger toner som spelas före från piano (tonträffning)
... härmar korta melodislingor som spelas före från piano
... härmar rytmer
... läser en kort text

finns musikklasser på Hagaskolan och
Navestadsskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasser får eleverna med särskilda färdigheter i sång en extra
stimulans i sin musikaliska kunskapsutveckling. Eleverna
ges möjlighet att utveckla goda kunskaper i musikämnets
olika delar samt särskild träning i sin förmåga att sjunga i
kör och framträda inför publik. I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs skapas samhörighet
mellan elever.
Norrköpings musikklasser är en väl etablerad del av stadens kulturliv. I undervisningen ingår både offentliga och
andra framträdande. Dessa är en viktig del i utbildningen.

Ansökan
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Nuvarande skola

Nuvarande klassföreståndare

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Två lärare sitter med vid det individuella provet.
Provresultaten protokollförs.

Mobilnummer vårdnadshavare

Besked om antagning

Mailadress

Besked om antagning lämnas med post senast vecka 49.
Sista ansökningsdatum är den 5 oktober.
Ansökan kan skickas per post eller mailas till:
hagaskolan@norrkoping.se

