
Lämplighetstestet till den intensifierade musikundervisningen (åk 7-9)  

…ordnas i Åshöjdens grundskola torsdagen den 28 januari 2021. Alla får en personlig tid, 

tiderna är från kl 9 framåt. Eleven bör ansöka om ledigt från den egna skolan för 

lämplighetstestet. Ifall testet ordnas digitalt meddelas detta så fort läget klarnar. 

 Av den sökande förutsätts  

• ett stort intresse och tillräckliga färdigheter för att sjunga och spela  

• färdigheter och kunskaper som ungefär motsvarar kurs 2/3 i musikteori och tonträffning 

enligt musikskolornas fordringar. Alla sökande beaktas.  

Den individuella delen av lämplighetstestet:  

• Eleven sjunger en självvald sång utan ackompanjemang.  

• Eleven ger prov på sina solistiska färdigheter i sitt huvudinstrument. Ifall 

huvudinstrumentet är sång uppför man utöver föregående en till självvald sång 

(sammanlagt 2 sånger). Man får ta med egen ackompanjatör om man vill.  

• Alla sökande sjunger dessutom en av juryn vald enkel barnsång (t.ex. Blinka lilla stjärna) 

samt en kanonsång eller motsvarande.  

• Elevens gehör och rytmsinne testas  

• Berätta för juryn kort varför du vill gå i musikklass (muntligt) 

 

Testet genomförs av Johanna Perret och Anna Schultz, lektorer i musik i Åshöjden.  

Musikklasserna erbjuder platser i första hand för elever skrivna i Helsingfors. Ifall det blir 

platser över kan också andra elever komma i fråga. 

 

Infokväll to 21.1.2021 kl 18 digitalt  

En infokväll för elever på åk 6 med vårdnadshavare ordnas torsdagen den 21 januari 2021 i 

kl. 18:00 virtuellt. Länken delas via e-post eller Wilma till de sökande. Information ges både 

till dem som har Åshöjden som egen närskola och dem som funderar på musikklass som 

alternativ. Musikklassernas verksamhet presenteras. 

Ytterligare information fås vid behov av rektor Birgitta Ponthin, birgitta.ponthin(snabel-

a)hel.fi eller musiklektor Johanna Perret, johanna.perret(snabel-a)edu.hel.fi  

Anmälningar till lämplighetstestet senast fredagen den 22.1.2021 kl 16 till skolans kansli 

dolores.olin(snabel-a).hel.fi. I samband med anmälan behöver vi:  

Sökandes namn och nuvarande skola samt huvudinstrument (kan också vara sång) 

Vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer 


