
Bästa föräldrar till elever i åk 2!

Tycker ditt barn om att sjunga? Skulle han eller hon önska att
musiklektionerna i skolan var fler?
Stadens svenska musikklasser, åk 3–9, finns i Åshöjdens grundskola.
Eleverna som går i musikklass har fyra timmar musik per vecka. I
undervisningen ingår sång, körsång, enkelt instrumentspel, musikteori
och lite musikkunskap.

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 renoverades år 2013. Den är centralt belägen
och lättillgänglig.

Barn med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka
till musikklass. Drygt 10 elever antas årligen. Eleverna kan efter åren på åk 3-
6 fortsätta i musikklass i samma skola i åk 7-9.
Du kan läsa mera om musikklasserna på skolans hemsidor.
http://www.hel.fi/hki/ash/sv/Undervisning/Intensifierad+undervisning

Alla föräldrar är kanske inte medvetna om hur musikaliska deras barn är. Vi har
därför i flera år genomfört ett test av musikaliteten hos eleverna i årskurs 2. Det
genomförs i år i januari av musiklektor Anna Schultz. Eleverna gör testet klassvis
i sin egen skola. Ingen förhandsanmälan behövs. Testet tar ca 30 minuter och
ger en bild av bl.a. rytmsinne, gehör, gestaltning och koncentration. Resultatet
skickas hem med väskposten.

Lämplighetstesten till musikklassen anordnas under vecka 6, den 6.2. och
7.2. (reservdag 8.2.) I dem ingår en individuell del och en gruppdel.
Anmälningsblanketten till proven skickas med musikalitetstestresultaten.
Om eleven blir erbjuden en plats kan ni ta ställning till om han eller hon
vill gå i musikklass eller fortsätta i sin egen skola. En bekräftelse på att
man vill ta emot en plats i musikklassen skall vara Åshöjdens grundskola
tillhanda senast den ons 27.2.

Ett informationsmöte om musikklasserna ordnas i Åshöjdens grundskola
onsdagen den 23.1 kl. 18.00. Barnen får då gärna komma med och bekanta sig
med skolan.
Förfrågningar som gäller musikklasserna kan göras per e-post till
anna.schultz@edu.hel.fi.

Med hopp om ett gott samarbete i musikens tecken!

Niclas Rönnholm Birgitta Ponthin
chef för grundläggande rektor
utbildning


