
 
 

 
 
 

 
Musikundervisning för småbarn 

 
  

                 

Välkommen till musiklekskolan vårterminen 2019! 
 

 

 

Musiklekskolans timmar vid Kyrkslätts musikinstitut startar vecka 2.  

Det här meddelandet samt alla andra meddelanden från musiklekskolan finns också på 

adressen www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet. 

 

 

KONSERTER 

*VÅRkonsert lördag 16.3.2019 kl. 11-11.45 i musikinstitutets sal. 

Alla musiklekskolegrupper uppträder! 

 

*DEBUTANT-konsert lördag 27.4.2019 kl. 12 i Kirkkoharjun koulu. Vid konserten ges 

musikuppträdanden och konserten ger samtidigt en bra presentation av instrumenten. 

 

*Vårfesten ”GRANDE FINALE” i musikinstitutets sal 

torsdag 16.5.2019 kl. 18.00 för alla svenska musiklekskolegrupper.  

Föräldrarna välkomna! Knytkalas! 

 

Kom också ihåg musikinstitutets andra konserter, dit ni är hjärtligt välkomna! 

Konsertkalendern finns på musikinstitutets webbplats. 

 

VÅRKARNEVAL 

Vårkarneval (f.d. öppet hus) lördag 27.4.2019 kl. 10-13 i Kirkkoharjun koulu. Välkommen att 

bekanta dig med musikinstitutets verksamhet och pröva på olika instrument samt att lyssna 

på konserter. 

 

FRÅNVARO 

Sporadisk frånvaro behöver inte anmälas till läraren. Det är bra att meddela om längre 

frånvaro. Meddela läraren i fallet ni slutar i musiklekskolan.  Musiklekskolans första timme är 

en s.k. provgång, efter vilken man för terminen fakturerar hela terminsavgiften. 

Musiklekskolan är målinriktad musikundervisning, så det är viktigt att man regelbundet  

deltar i timmarna. 

 

Musikinstitutets kansli meddelar er om inhiberad musiklekskoletimme med textmeddelande.  

Se till att era kontaktuppgifter både hos läraren och på musikinstitutets kansli är à jour. 
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LOV 

Sportlov vecka 8   18.-22.2.2019 

Påsklov   19. - 22.4.2019  OBS! På skärtorsdagen 18.4. har vi dock lektioner! 

 

ANMÄLAN TILL MUSIKLEKSKOLAN (LÄSÅRET 2019-2020) 

Anmälningstiden till musiklekskolans grupper läsåret 2019-2020 är 27.4.-17.5.  

Anmälan görs via internet (www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu). 

Musiklekskola på svenska läsåret 2019-2020 torsdagar: 

kl. 17-17.45 musiklekskola för 2015 och 2016 födda 

kl. 17.45-18.30 familjemusiklekskola för 0-3-åringar tillsammans med en förälder 

kl. 18.30-19.15 musiklekskola för 2013 och 2014 födda 

 

MUSIKINSTITUTETS INTRÄDESPROV 

Inträdesprov till musikinstitutet hålls vecka 22. Anmälningstiden är 27.4.-17.5. och anmälan 

sker på internet. Med inträdesprovet söker man till musikinstitutet för att bli elev i 

instrumentundervisning. En bra ålder att börja med musik varierar beroende på instrumentet 

och barnets färdigheter. Ytterligare information får ni av er lärare. 

 
 

GODA TIPS 

- inga förkylda barn i musiklekskolan 

- tvätta händerna med tvål före timmen 

- när magen är mätt är det roligare att musicera 

- gå på wc före lektionen 

- tuggummin ska slängas allra senast i klassens skräpkorg 

- mjuka bekväma tossor är bra att ha på timmen 

- man kommer i tid till timmen och barnet hämtas i tid därifrån 

- mobiltelefonerna är avstängda under musiklekskolan 

 

 

ROLIG MUSIKVÅR TILL ALLA! 

 

 
Titta Kalaja 

Musiklärare för småbarn 

titta.kalaja@kirkkonummi.fi  

tel. 040 834 8648 


