
Sök musikklass 
på Roslagsskolan
Årskurs 7–9
Spela i band

Lär dig olika instrument

Konserter

Föreställningar

Kör, sång

Låtskrivande 

Skapande

Stort musikalprojekt 



Vad innebär det att 
gå i musikklass?
Musikklasserna har mer musikundervisning än övriga  
klasser, och även något längre skoldagar.

Vi skapar en kreativ atmosfär för lärande och utveckling inom 
musiken, samtidigt som eleverna naturligtvis studerar alla övriga 
ämnen som ingår i högstadiet.

I musikundervisningen ingår bland annat att spela i band, lära 
sig olika instrument, fördjupning i musik, musikhistoria, konser-
ter, föreställningar, kör, sång, låtskrivande och ett större musik-
projekt i årskurs nio.

En del repetitioner och konserter sker utanför skoltid, på kvällar 
och helger.  

Anmälan
Vårdnadshavare anmäler barnen till Roslagsskolan via mejl, 
roslagsskolan@norrtalje.se. I mejlet måste det framgå elevens 
namn, adress och personnummer. Om barnet har fler än en 
vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna bekräfta  
anmälan.

Viktigt! Anmälan måste ske senast 13 januari.

SE EN VIDEO OM MUSIKKLASSERNA



Inträdesprov
Vi har färre platser i musikklasen än sökanden, därför gör varje 
sökande elev ett inträdesprov. Provet är även till för elevernas 
skull då musikklasserna håller ett högre tempo i musikundervis-
ningen än övriga klasser.

Inträdesprovet innefattar att den sökande:

• Spelar upp en låt på sitt huvudinstrument. (Sång är också 
ett instrument). Om sökande vill ha komp bör den sökande 
ta med ett papper med ackorden. Det går även bra att spela 
eller sjunga till bakgrundsmusik eller a capella. 

• Gör oförberedd rytm- och melodihärmning.

• Gör ett oförberett sångprov, lär sig en kort sång  
på plats.

• Enkel melodi- och ackordhärmning på piano.

Det är de undervisande lärarna som håller 
i inträdesprovet. Provet tar cirka femton minuter  
och kommer att ske dagtid under vecka 3. 

VARMT VÄLKOMMEN 
ATT ANSÖKA!



Elever om att gå i musikklass:

”Jättekul med musikalen”

”Gemenskapen i klassen är sjukt bra 
eftersom alla delar intresse”

”Grymt att få spela musik på skoltid”

”Jag har lärt mig att spela trummor”

KONTAKTUPPGIFTER

Roslagsskolan 
Bältartorpsgatan 7, 761 32, Norrtälje 
Telefon: 0176-714 30 
E-post: roslagsskolan@norrtalje.se

norrtalje.se




