Hösten 2011 började de första eleverna i Attarps musikklass åk 7.
Lå 12/13 fylldes det på med ytterligare en klass i åk 7 och lå 13/14 fanns
en musikklass i varje årskull på högstadiet.
Elever i nuvarande åk 6 som vill gå i musikklass kommer att inbjudas till
antagningsprov i januari 2018. I antagningen läggs stor vikt vid gehör och
allmän musikalitet. Du som söker ska ha ett stort musikintresse.

Musiktimmarnas innehåll
Kör/sångteknik
Eleverna får här utveckla såväl förmågan att sjunga stämsång som sin
individuella sångteknik. Det kommer att erbjudas en bred repertoar med
musik från olika genrer. Kören medverkar vid skolans högtider samt även
vid andra konserttillfällen och evenemang.

Varför musikklass?
Attarpsskolans mål är att utbilda elever som efter avslutad grundskola är
rustade med ett gott självförtroende, förmåga att ta ansvar, ett kreativt
tänkande och en god förmåga att samarbeta.
Genom att arbeta med musik får eleverna förutom fördjupad
ämneskunskap även träning i vikten av att kunna fungera både individuellt
och i grupp. Eleverna utvecklar, exempelvis genom konsertproduktioner,
dels sitt eget självförtroende genom själva scenframträdandet men även
kunskaper kring att planera, organisera och genomföra större och mindre
projekt.
Eleverna i musikklassen har musik på schemat fem dagar i veckan. I övriga
ämnen följer musikklassen gällande kursplan.

Genom att stå så mycket på
scen som man gör i
musikklass lärde jag mej att
bli mer utåtriktad och våga
ta för mig, jag kan gå min
egen väg och påverkas inte
av vad andra tycker och
tänker inte så mycket.
Linn, avgångsår 2015

Ensemblespel
Här får eleverna möjlighet att lära sig bruksspel på flera instrument, främst
inom pop/rockgenren. Gitarr, keyboard, bas och trumset kommer att vara
huvudinstrument i detta ämne, men här ges även utrymme att träna
mikrofonteknik och att spela på sitt soloinstrument tillsammans med andra.
I ämnet ensemblespel får eleverna möjlighet att lära sig behärska flera
instrument. Ensemblerna övar ofta i syfte att medverka vid något
framträdande.
Musikproduktion
Eleverna jobbar med låtskrivande, skapande verksamhet och
inspelnings/ljudteknik.
Musikteori
Detta ämne täcker upp notlära, musiklyssning samt musikhistoria som tar
upp både klassiska och moderna stilar.

Att gå i musikklass var
framförallt väldigt roligt, men
det gav också en bra grund
att stå på i sin framtida
musikkarriär. Man lärde sig
att samarbeta, stå på scen,
skriva musik och mycket
annat.
Ludvig, avgångsår 2016

Musikal/Scenframställning/Projekt
Här arbetar vi med musikalprojekt eller ett större konsertprojekt. Tiden
kommer att ägnas åt bl.a. dramaövningar, dans, sång- och spelrepetitioner.
Eleverna får vara med om att genomföra större och mindre produktioner
”från ax till limpa”.

Viktiga datum 2018/2019

Välkommen att söka till

Attarpsskolans musikklass 2019/2020
20/11 2018

Informationsträff för elever och vårdnadshavare
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Plats: Attarpsskolans aula.

21/12 2018

Sista dag att fylla i ansökan till musikklass

slutet v. 3

Elever som sökt till musikklassen får en kallelse till
ansökningen som äger rum på Attarpsskolan 7-9.
Kallelse skickas ut via e-post i slutet av v. 3.

v. 4
24/1 2019

Ansökningsvecka:
Denna torsdag, kl 8-10, ägnar vi åt moment som görs
gemensamt i grupp. T.ex. rytmövningar, improvisation och
gehörsövningar.
Plats: Attarpsskolan 7-9

26/1 2019

Denna lördag har vi individuella prov där din sångförmåga
testas. Här har du även möjlighet att visa något du själv
förberett. Spela, sjunga eller dansa väljer du själv.
Inga förkunskaper krävs. Allmän musikalitet och intresse är
avgörande vid ansökningen.
Plats: Attarpsskolans aula

Ansökningsblanketten är digital och nås på via
QR-koden till höger eller via länk som finns på
Attarpsskolan 7-9’s webbsida
(www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola/grundskolorao/attarp
sskolan79) samt på Vklass (för skolorna i Bankeryd).

