
MUSIKKLASSER  
I VANDA
Undervisning i musikklasser  
sker i årskurs 3 - 6 i Mårtensdals skola 
och i årskurs 7 - 9 i Helsinge skola. 
Eleverna väljs till musikklasserna  
på basen av lämplighetstest. Ansökan 
sker i årskurs 2 och 6.

MUSIKUNDERVISNINGEN  
PÅ MUSIKKLASSERNA
Mål för undervisningen  
i musikklasserna
I musikklassen får eleven utveckla sitt eget 
musikaliska kunnande genom mångsidiga 
musikaliska aktiviteter. Hen får musicera till-
sammans med andra, vara kreativ och utveck-
la sina egna idéer och vara med och skapa 
musikaliska helheter. Genom spel och sång 
utvecklas gehöret och eleven lär sig uttrycka 
sina musikaliska upplevelser på ett mångsidigt 
sätt.

Undervisningens innehåll
I musikklassen får eleven spela flera olika 
instrument och öva sig i att spela i olika sam-
mansättningar. Hen utvecklar sin sångteknik 
och deltar i skolans körverksamhet. Musik och 
rörelse används mångsidigt för att befästa 
olika musikaliska färdigheter och kunskaper. 
Eleven lär sig följa en notbild och lär sig musik-
teorins grunder. Hen lär sig känna igen orkes-
terinstrument och bekantar sig med musikhis-
toria. Genom olika projekt övar sig eleven i att 
framträda inför publik och förbereda musika-
liska helheter.

Enskilda instrumentstudier
All undervisning i musikklasserna är gruppun-
dervisning. Om eleven vill förkovra sig i ett 
instrument rekommenderas instrumentstu-
dier vid Vanda musikinstitut. Mera information 
under: Information om musikstudier vid Vanda 
musikinstitut

BRA ATT VETA
Undervisningen i musikklasserna
I musikklassernas verksamhet ingår också 
övrig verksamhet utanför skoltid som anknyter 
till musik, t.ex. konserter och övningar. I årskurs 
3–6 har eleverna i musikklasserna färre valfria 
ämnen, eftersom de valfria ämnena används 
till musikstudier. Samarbetet med vårdnadsha-
varna är en ytterst viktig del av musikklassverk-
samheten.

Lämplighetstest inför musikklass
Eleverna väljs till musikklassen på basen av 
ett lämplighetstest. I testet ingår upprepnings-
uppgifter (rytm och melodi), en gruppuppgift 
och dessutom sjunger eleven en sång som hen 
själv valt. Om eleven kan spela ett instrument 
får hen också gärna göra det.

Eleverna i årskurs 2 blir kallade till lämplighets-
test inom mars månad. Lämplighetstesten ord-
nas i Mårtensdals skola 21 - 23.03.2022. Skolan 
informerar hemmen om den exakta tiden för 
testet.

Om barnet insjuknar och inte kan delta på 
den givna tiden ska vårdnadshavarna kontak-
ta musikläraren och komma överens om en ny 
tidpunkt för testet.



Skolresekostnader

Om eleven måste byta skola pga. antagning 
till musikklass ansvarar vårdnadshavarna i 
regel för resekostnaderna, men om elevens 
skolresa är mer än 5 km både till närskolan 
och till musikklasskolan har eleven rätt till kost-
nadsfritt skolresekort. Kriterier för beviljande 
av skolresekort samt ansökan om skolreseför-
mån finns på adressen vanda.fi/skolresor.

ANSÖKAN TILL MUSIKKLASS
När välja musikklass?
Musikklasserna är avsedda för elever som är 
intresserade av musik och som har förutsätt-
ningar för musikstudier i grupp. Musikklass-
undervisningen inleds i årskurs 3 och pågår 
under hela resten av den grundläggande 
utbildningen. Det är givande att studera på 
en musikklass, men det kräver också uthållig-
het och tålamod.

Ansökan till musikklass i årskurs 3
Eleverna ansöker till musikklass genom att 
delta i ett lämplighetstest under vårterminen i 
årskurs 2. Alla som ansöker testas. Anmälning-
en till lämplighetstestet sker genom att man 
fyller i anmälningsblanketten i Wilma senast 
7.3.2022. Obs! Du kan fylla i blanketten endast 
via webbläsare, inte i Wilma-applikationen.

Gör så här:
1. Gå in på vantaa.inschool.fi (använd webb-

läsare, inte applikationen)
2. Försäkra dig om att du använder Wilma på 

svenska. Ändra vid behov språket i Wilma 
till svenska uppe i högra hörnet

3. Logga in i Wilma

4. Om du har flera barn vars namn syns när 
du loggar in, klicka på det barn som söker 
till musikklass

5. Välj Ansökningar och beslut i den vågräta 
balken uppe på sidan. Ibland hittas ansök-
ningarna under de tre punkterna i balken.

6. När du valt ansökningar och beslut, klicka 
på Gör en ny ansökan och välj rätt blankett

Lämplighetstesten ordnas 21 – 23.03.2022 i 
Mårtensdals skola.

Ansökan till musikklass i årskurs 7
Det går också att ansöka till musikklass i års-
kurs 7. Eleverna anmäler sig till musikklassen 
i samband med anmälan till Helsinge skola i 
januari. Antagningen av elever till musikklas-
sen i årskurs 7 beror på antalet lediga platser.

Rektorerna för musikklasskolorna gör ett 
antagningsbeslut och beslutet skickas hem 
med posten. Elever som är på reservplatser 
ordnas i poängordning och bildar en reserv-
lista. Reservlistan är i kraft till slutet av vårter-
minen.

VILL NI BEKANTA ER MED MUSIK-
KLASSVERKSAMHETEN?
Vårdnadshavarna och eleverna är välkomna 
att bekanta sig med musikklassverksamheten. 
Det lönar sig att komma överens om en lämp-
lig tidpunkt med rektorn eller musikläraren för 
musikklasserna, som också kan ge vidare upp-
gifter om musikklasserna.

Informationstillfälle om musikklasserna i års-
kurserna 3–6 onsdagen den 2 mars 2022 kl. 
18.30 – 19.30 i Mårtensdals skola eller på dis-
tans.

INSTRUMENTSTUDIER VID  
VANDA MUSIKINSTITUT
Kom och lär dig spela eller sjunga!
Vi erbjuder undervisning av hög kvalitet med 
våra yrkeskunniga lärare. Till studierna hör 
individuell undervisning, samspel och studier 
i musikens gestaltning. Undervisningen sker i 
musikinstitutets utrymmen eller i elevens sko-
la. Undervisningen är avgiftsbelagd.

Ansökan
Alla vandabor som söker in till musikklassen i 
årskurs 3 kan även söka in till Vanda musikin-
stitut. Du kan söka in på två olika sätt:

1. Sök elevplats i samband med musikklas-
sens lämplighetstest. Fyll i musikklassis-
ternas ansökan på adressen vmo.eepos.fi 
senast 07.03.2022. Då behöver du inte gå 
på ett skilt inträdesförhör senare.

2. Sök elevplats 1 - 30.04.2022 på adressen 
vmo.eepos.fi. Då bör du gå på ett skilt 
inträdesförhör vars tid och plats framkom-
mer då du fyller i ansökan.

Vi skickar information om elevantagningen 
till alla som sökt till oss senast 23.06.2022.

Hitta ditt eget instrument!
I Klingande huset -evenemangen den 21 och 
den 23 april 2022 hjälper lärarna dig med 
att prova på olika instrument och välja det 
som intresserar dig mest. Mera info om eve-
nemanget hittar du på vmo.fi/vmi




