
Södertälje 
musikklasser

Rosenborgskolan

Tycker du om att sjunga? 
Vill du lära dig mer om musik?  
I så fall kan Södertälje musikklasser vara något för dig.  
Du som går i årskurs 3 eller 6 kan söka till hösten 2018.



Alla som går  
i årskurs 3 eller 6 

kan söka till  
Södertälje  

musikklasser



Välkommen att söka till  
Södertälje musikklasser!
Vad är musikklasserna?
Att sjunga och spela tillsammans med andra 

tränar oss människor till respekt för varandra 

som individer. Det kollektiva musicerandet  

är dessutom fantastiskt roligt eftersom musik 

är ett språk som förenar oss. I Södertälje  

musikklasser sjunger vi väldigt mycket, 

efter   som vår huvudinriktning är körsång. Vi 

jobbar mycket med rösten som ett instrument 

där körsången är metodiken för att utveckla 

varje elevs sångröst, förmåga till inlyssning  

och att tillsammans sjunga i flera stämmor. 

 Utöver detta får man som elev träna  

instrumentspel, bl a gitarr och keyboard och 

spela i band och lära sig mycket annat om  

musik. Vi sjunger och spelar alla möjliga 

genrer och stilar. 

 Undervisningen i musik sker i helklass.  

För enskild instrumentundervisning hänvisar 

vi till Kulturskolan.

 Vi följer läroplanen för grundskolan men 

schemat är anpassat för att ge plats åt mer 

musik. Vi har minst fyra musiktimmar per 

vecka. Man får delta i konserter av olika slag, 

såsom körkonserter och musikcaféer. Dessa  

är obligatoriska och sker oftast kvällstid.

 Alla som går i årskurs 3 eller 6 kan söka  

till Södertälje musikklasser. Blir man antagen 

byter man skola och går i Rosenborgskolan 

från åk 4 eller 7.

 Mer information kan du få på vår hemsida: 

www.sodertalje.se/rosenborgsenheten

Antagning
Antagning till musikprofilen sker genom 

särskilda färdighetsprov. Kallelse till, samt 

information om hur de går till skickas ut efter 

att vi fått in din ansökan. Färdighetsproven 

kommer att äga rum mellan v.3-4 2018.  

I denna process måste du även söka om  

byte av skola till utbildningskontoret via 

e-tjänst senast 31 januari 2018. E-tjänsten 

nås via www.sodertalje.se/skola-och-forskola/

grundskolor. Därefter ges besked om plats 

på Rosenborgskolan.

Ansökan
Ansök genom att fylla i och skicka in  

talongen här intill, glöm inte att även söka  

via e-tjänsten. Sista ansökningsdag:  

30 november 2017 till Rosenborskolan och  

31 januari 2018 via e-tjänst till Södertälje 

kommun. Du måste göra båda ansökningarna.

Informationsträffar 22 nov 2017
• Åk 4 kl. 18.00

• Åk 7 kl. 19.00

Plats: Rosenborgskolans matsal.

Kontaktuppgifter 
Telefon: 08-523 014 59 (musikexpeditionen),  

08-523 015 02 (skolexpeditionen)

E-post: sodertaljemusikklasser@sodertalje.se 

Adress: Erik Dahlbergs väg 9, 

152 40 Södertälje



Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Form
: Ryter. Foto: Fovea, Scan

dinav och
 Carin

a Lin
dström

. Tryck: Edita Bobergs AB, 2017




