
Information om 
Södervångskolans musikklass

Sammanfattning
• Fyra musiklektioner i veckan, totalt 190 minuter. 
• Flerstämmig kör.
• Instrumentspel från årskurs 4.
• Flera framträdanden på scen. Konserter, musikaler 

med mera.
• Förtur till Vellinge kulturskola.

Kontakt och anmälan
Anmälan till Vellinge Musikklass sker med namn, 
adress, årskurs och skola. 

Ange musikklassansökan  som ämne och skicka 
till: musikklassen@vellinge.se

Hör av dig till samma e-postadress om du har 
frågor.

Södervångskolan
Trelleborgsvägen 29
235 35 Vellinge

På Södervångskolan ges elever i årskurs 4–9  
möjlighet att utveckla sitt musikintresse genom 
utökad musikundervisning.

Vellinge kommun
POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00

Vellinge.seVellinge.se



Mer musikundervisning
Du som tycker om musik, att sjunga och spela, 
har på Södervångskolan möjlighet att få gå i en 
musikklass från det fjärde året och uppåt. 

I musikklassen läser du alla ämnen utom musik 
tillsammans med dina ordinarie klasskamrater. 
När den ordinarie klassen har musik, 45 minuter 
per vecka, är du i musikklassen inte med. Du 
har istället musik fyra gånger i veckan, totalt 190 
minuter per vecka.

Musikeleverna som går i fyran, femman och 
sexan har musik tillsammans och de som går 
sjuan, åttan och nian har musik tillsammans, en 
timme per vecka. Slutligen har hela musikklas-
sen alla årskurser en lektion i veckan då allihop 
träffas och sjunger i kör.

Viktigast är glädjen
På musiklektionerna sjunger vi flerstämmig kör, 
spelar olika instrument, dansar och har musik-
teori. Viktigast för oss är glädjen i att jobba med 
musik. 

Eleverna i musikklassen gör konserter och 
musikaler. De framträder både i och utanför 
skolan. Till exempel ”lussar” musikklassen i 
december runt om i kommunen på olika före-
tag, ålderdomshem, förskolor och liknande. De 
spelar även på andra skolor i kommunen men 
framför allt på Södervångskolans avslutningar.

I samband med uppträdandena missar musik-
eleverna en del undervisningstid i andra ämnen 
som de måste ta igen. De utnyttjar den tid då 
övriga klassen har musiklektion till detta. När 
man går i musikklassen har man automatiskt 
musik på skolämnet ”Elevens val”.

Förtur till kulturskolan
Du som går i musikklassen på Södervångskolan 
får automatiskt förtur till Vellinge kulturskola. 
Intresseanmälan och antagning till musikklassen 
sker på våren. 

Så anmäler du dig
Är du intresserad av att gå i musikklassen 
är sista dagen att lämna in din ansökan den 
16 mars 2018.

Alla som anmäler sitt intresse kommer att kallas 
till en audition där man får visa sina kunskaper  
inom musik. Denna audition kommer att 
genomföras under vecka 12. Du ska vid detta 
tillfälle sjunga en valfri sång och göra någon 
gehörsövning. Spelar du något instrument vill vi 
även höra dig spela, men det är inte ett krav att 
man kan spela ett instrument.


