
In med förstärkare, gitarrer och högtalare i turnébussen. Iväg till en scen, packa upp och 
rocka loss – på skoltid! 

Sjung i kör, gör låtar i datorn, sjung och spela på stan. Skriv manus på svenskan, repa 
låtarna på musiken och flytta upp på scenen och gör en föreställning. 

Det är en del av vardagen för en elev i musikklass.

www.goteborg.se/utmarksskolan

Kortedala musikklasser  
Utmarksskolan
Östra Göteborg

Turné på 
schemat

www.goteborg.se/utmarksskolan

“Utmarksskolan är delvis en fantastiskt bra skola. .. lärarna 
i musiklaget är generellt mycket engagerade och kompetenta, 
inte bara i musik, utan även i de andra ämnena. De lyckas 
med att ge utmaningar även till välpresterande elever 
sam tidigt som många elever med olika svårigheter får en 
möjlighet till bra skolgång. Jag har hört föräldrar uttrycka 
hur lättade de är att skolgången äntligen fungerar för deras 
barn.”

Förälder till elev i Kortedala musikklasser

Vem kan söka? 
Hösten 2018 tar vi i första hand in elever till år 6 och 7. Enstaka platser finns i år 8. Även 
elever från skolor i andra stadsdelar kan söka till musikklasserna. Vilka som kommer att gå 
i klasserna avgörs efter inträdesprovet.

Informationsmöte 
Torsdag 22 februari 2018 kl 17.00 i Gröna korridoren på Utmarksskolan. 

Kl 18.30 ger våra sexor och sjuor konsert i bamba - välkomna dit och träffa oss alla!

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast måndag 26 februari 2018. Inträdesproven sker vecka 12. Vi 
skickar en kallelse när ansökan kommit in. Skicka ansökan till:

Kortedala musikklasser 
Utmarksskolan 
Aprilgatan 2 
415 15 Göteborg

Mer information 
Ring 0706-02 85 98 eller gå in på Utmarksskolans hemsida:   
www.goteborg.se/utmarksskolan

Turné
Under vecka 8 gör våra 

elever en skolturné. Vi 
besöker mellanstadie-

skolor i Östra Göteborg 
och Angered.

Informationsmöte  

torsdag 22 februari

Ansök senast  

26 februari



Musikklasser i Kortedala
I Kortedalas musikklasser finns musik 
på schemat nästan varje dag – eleverna 
har sex till sju timmar musik i veckan. 
Musiken är inriktad på pop, rock, soul, 
hip-hop, jazz, blues och folkmusik. Elev-
erna står regelbundet på scen och åker på 
turné; de blir ensemblemusiker med brett 
register. Parallellt lär de sig den musik-
teori som krävs för högre musikstudier 
eller ett avan cerat eget musicerande. Ef-
ter avslutat högstadium kan eleven söka 
till vilket gymnasieprogram som helst. 

Lärare
Eleverna undervisas till största delen av 
legitimerade tvåämnesärare med musik 
och matematik, svenska eller engelska i 
sin behörighet. Syftet är att skoldagen 
ska upplevas som en helhet där musiken 
är en självklar del. Vi som undervisar i 
musik har en bakgrund som musiker.

Musikintresse krävs
För att söka till musikklassen krävs inga 
förkunskaper, men en stor vilja att lära 
sig spela och sjunga. Eleven får göra ett 
inträdesprov. Vår erfarenhet är att enga-
gemanget från musiken, hos såväl lärare 
som elever, smittar av sig och ger engage-
mang och därmed bra resultat i alla 
skolämnen. Vissa perioder ägnas nästan 
bara åt musik. Övrig tid blir det van-
liga skolarbetet alltså mer intensivt. Vi 
planerar för det men elever och föräldrar 
måste också ta ett stort ansvar. 

Resa till Ungern
Våra åttor och nior reser vartannat år 
till Budapest i Ungern. Innan vi åker 
för  djupar sig eleverna i språk, histo-
ria, geografi och litteratur. I Budapest 
besöker vi ett antal skolor där vi deltar i 
undervisningen och håller konserter, ofta 
tillsammans med deras elever.

Kör
Alla elever bildar en stor kör. Dessutom tränar vi 
kör i mindre grupper. Vi lägger grunden i musik 
som barnen känner igen men går sedan vidare med 
mer traditionellt körmaterial och nosar på den klas-
siska körrepertoaren.

Ensemblespel
Eleverna får lära sig spela trummor, elbas, elgitarr 
och synt samt att behärska mikrofonsång. Dess-
utom spelar vi akustiska instrument som kontrabas, 
mandolin, dragspel, ukulele, olika sorters slagverk, 
piano samt nylon- och stålsträngade gitarrer. Elev-
erna skriver också egen musik.

Musikteori
I musikteori studeras 
noter, ackord och ge-
hör. Eleverna delas in 
i grupper utifrån sina 
kunskaper.

Scenframställning 
Under ett läsår gör vi 
några stora sceniska 
projekt där sång, musik, 
dans och agerande bildar 
en helhet. 

Föräldraföreningen
Tillsammans med våra positiva och engagerade föräldrar kan vi erbjuda fler upp-
levelser och aktiviteter än vad som är normalt i en vanlig grundskola. 
Föräldraföreningen arrangerar och sköter det praktiska kring våra konserter, 
turnéer, lägervistelser och utflykter. 

En vanlig, ovanlig skola
Kortedalas musikklasser erbjuder en fyraårig 
profilering med musikutbildning i vanlig klass 
i en kommunal skola.


