
 
 
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. 
 
Detta är en del av vardagen för en elev i musikklass på 
Utmarksskolan. 
 

 
Musikklasser på Utmarksskolan 
Som elev i musikklass på Utmarksskolan går du i en vanlig grundskola och läser samma 
ämnen som alla övriga elever men du har musik på schemat 3 gånger i veckan istället för det 
normala 1 gång i veckan. Musiken är inriktad på pop, rock, soul, hip-hop, jazz, blues och 
folkmusik. Eleverna står regelbundet på scen och åker på turné. De blir ensemblemusiker 
med brett register. Parallellt lär de sig den musikteori som krävs för högre musikstudier eller 
ett avancerat eget musicerande.  
 
Musikintresse krävs 
För att söka till musikklass krävs inga förkunskaper, men en stor vilja att lära sig spela och 
sjunga. Eleven får göra ett inträdesprov. 
Vår erfarenhet är att engagemanget från musiken, hos såväl lärare som elever, smittar av sig 
och ger engagemang och därmed bra resultat i alla skolämnen. Vissa perioder ägnas nästan 
bara åt musik. Övrig tid blir det vanliga 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 fördjupar sig 
eleverna i språk, historia, geografi och litteratur. I Budapest besöker vi ett antal skolor där vi 
deltar i undervisningen och håller konserter, ofta tillsammans med deras elever. Resan ger 
dem en fantastisk upplevelse och de är väl förberedda innan avfärd. 
 
Ansökan 
För att söka till oss fyller du i formuläret här 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBf4-DuG2y
OlFn3VUSSH9Y15UNE44WEo2VVdLUlZFR0w4U0tZT09SWTlXMS4u 
 
Vill du veta mer? 
Kom på ett digitalt infomöte torsdagen 11/1 kl 18.00. 
Länk till mötet kommer läggas ut på 
www.kortedalamusikkklasser.se samt på våra sociala 
medier på facebook och instagram. 
 
https://www.instagram.com/kortedalamusikklasser/ 
https://www.facebook.com/kortedalamusikklasser 
 
Frågor? Maila sofia.holmgren@grundskola.goteborg.se 
 

Varmt välkommen med din ansökan! 

//Kortedala Musikklasser, Utmarksskolan 
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