
Bästa föräldrar till elever i åk 6!

Stadens svenska musikklasser, åk 3–9, finns i
Åshöjdens grundskola. Man kan söka till
musikklass till åk 3 och till åk 7. Eleverna som
går i musikklass i åk 7-9 har 2 x 67,5 min

musik med klassen och 60 min kör per vecka. I undervisningen ingår
främst bandspel, sång och körsång. Vi deltar i olika projekt både i och
utanför skolan.

I Åshöjden arbetar två verksamheter parallellt; musikklasserna i åk 3-9 och
närskolklasser i åk 1-9. I skolan finns också stadens enda svenska
påbyggnadslinje, åk 10. Skolan är centralt belägen och lättillgänglig. I samband
med renoveringen köptes ny utrustning till skolan.

Ungdomar med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att
söka till musikklass. Antalet elever som antas till åk 7 varierar, men det
maximala antalet per årskull är 18.
En informationsvideo om musikklasserna åk 7-9 verksamhet kommer att visas
i de svenskspråkiga skolorna för alla elever i åk 6. Av upphovsrättsliga skäl kan
vi tyvärr inte dela videon på nätet, men den kommer att visas på infomötet
17.1.2019 i Åshöjdens grundskola.

Du kan läsa mera om musikklasserna på skolans hemsidor.

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ashojdens-
grundskola/skolan/elevantagningen/

Lämplighetstesten till musikklass åk 7 anordnas 24.1. I dem ingår en individuell
del och en teoridel. Anmälning till lämplighetstest via e-post till
dolores.olin@hel.fi senast fre 18.1kl 16. Om eleven blir erbjuden en plats kan ni
ta ställning till om hen vill gå i musikklass eller fortsätta i sin egen skola.

Ett informationsmöte om musikklasserna 7-9 ordnas i Åshöjdens grundskola
torsdagen den 17.1 kl 18.00 i samband med det allmänna informationsmötet för
åk 7. Ungdomarna får då gärna komma med och bekanta sig med skolan, och
också se elever ur åk 7-9m uppträda.

Förfrågningar som gäller musikklasserna kan göras per e-post till
johanna.perret@edu.hel.fi

Med hopp om ett gott samarbete i musikens tecken!

Niclas Rönnholm Birgitta Ponthin
chef för grundläggande utbildningen rektor


