
      Anmälan till musikinstitutet 
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 GrUNDUNDERVISNING  

fördjupad lärokurs inom den grundläggande 
konstundervisningen 
för barn över 5 år och unga 
inträdestest: 
i Veikkola må 10.8.2020 
i centrum må 10.8–ti 11.8.2020 
 

 INSTRUMENTÖVNING 

instrumentövning för nybörjare  
räcker 1–4 år 
 

 MUSIKUNDERVISNING 

FÖR SMÅBARN  

under 10-åringar 
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KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT 

 

 

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger 
undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. 
Musikinstitutet ordnar undervisning enligt den fördjupade lärokursen inom 
grundläggande konstundervisning. Verksamheten omfattas av lagen (633/1998) 
och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.  

 
 

 GRUNDUNDERVISNING fördjupad lärokurs inom den 
grundläggande konstundervisningen, 
för barn över 5 år och unga, inträdestest  
I Veikkola: Vuorenmäen koulu, Eriksgårdsvägen 5, 02880 Veikkola, må 
10.8.2020 och i centrum: Villa Haga, Tjänstevägen 5, må-ti 10-11.8.2020 
 

 Instrumentövning  

för den som börjar spela ett instrument från 6–10-åringar, räcker 1–4 år 
 

 MUSIKUNDERVISNING FÖR SMÅBARN  

för under 10-åringar 

 

 

 

 

 

    Grundläggande utbildning  

 
Man ansöker till grundundervisningen genom ett inträdestest. Undervisningen 
är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Barn under skolåldern 
ska i första hand studera i musikgrupperna inom musikundervisningen för 
småbarn eller ha instrumentövning.  
Den som deltar i inträdestestet måste vara minst 5 år gammal.  

 
Till vilka instrument kan man söka? 
Blåsinstrument:  flöjt, klarinett, oboe, saxofon, valthorn, basun, trumpet, tuba 
Stråkinstrument:  violin, altviolin, cello, kontrabas 
Övriga:  piano, gitarr, dragspel, slaginstrument 
Sång:   fr.o.m. 11år.  

        Gruppsång: fr.o.m. 9 år. 
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Elever antas genom inträdestest 
Eleverna till musikinstitutets grundundervisning väljs på basis av inträdestest 
som hålls i Veikkola (Vuorenmäen koulu) må 10.8 och i centrum (Villa Haga) 
må-ti 10–11.8. Anmälan till testen sker under perioden 18.4-24.5 via 
musikinstitutets webbsida www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet.  
 
Obs! Välj bara en testtidpunkt. Varje sökande deltar bara i ett inträdestest. 
Eleverna väljs på basis av poängen i testerna instrumentvis. I valet beaktas 
elevens instrumentval ett och två.  
 
Man kan lämna en ansökan till både instrumentövning och 
grundundervisningen. Om sökanden godkänns på basis av testet, anses 
ansökan till grundundervisningen automatiskt vara primär. 
 
Vad sker under testet? 
Inträdestestet består av en uppvärmningsdel i grupp och det egentliga 
individuella testet.  
 
Inträdestestet inleds med gemensam uppvärmning, där man övar 
uppgiftstyperna i testet samt sjunger Imse vimse spindel och Broder Jakob. 
Elever i årskurs 4 och äldre har en intervju i stället för uppvärmningsdelen. 
 
Det egentliga individuella efterbildningstestet har planerats för tre olika 
åldersgrupper (årskurs vid testtillfället):  

 barn under skolåldern 

 Elever i årskurs 1–3 

 Elever i årskurs 4 och äldre 
 
Testet tar ca 10 minuter och innehåller en rytmdel, efterbildning av intervaller 
och ackord genom att sjunga samt melodiuppgifter.  
 
Var beredd att sjunga Imse vimse spindel eller Broder Jakob vid testet. Om du 
tidigare spelat något instrument kan du dessutom ge ett spelprov om du vill. 
 
Sökande i årskurs 4 och äldre deltar bara i det individuella testet (15 minuter), 
de har ingen uppvärmningsdel i grupp. 
 
Även sökande från andra musikläroanstalter deltar i inträdestestet och ger ett 
spelprov.  
 
 
 

http://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet
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Meddelande av testresultaten 
Inträdestestens resultat finns till påseende på musikinstitutets dörr samt i 
huvudbiblioteket och i biblioteken i Veikkola och Masaby fr.o.m. on 12.8.2020 
kl. 15. Dessutom får alla invalda informationen om testresultatet per e-post 
vecka 33. 
 
Meddela om ni inte tar emot elevplatsen senast fr 14.8.2020 före kl. 15 per e-
post titta.kalaja@kirkkonummi.fi. 
 
Det blir lediga elevplatser även under läsåret och då tar man in elever från 
reservplats. Musikinstitutet tar genast kontakt med följande i kön då en plats 
blir ledig. 
 
Ytterligare information om testresultaten fås av biträdande rektorn on 2.9 kl. 
10–12.  
 
Besvärsanvisning 
Ändring i ett beslut som gäller antagning av en elev söks genom besvär hos 
länsstyrelsen inom 14 dagar från att resultaten publicerats. (Lagen om 
grundläggande konstundervisning 633/1998). 
 
Studier vid musikinstitutet 
Undervisningen vid musikinstitutet är målinriktad verksamhet. Undervisningen 
baserar sig på läroplanen som Utbildningsstyrelsen har fastställt och institutet 
har utarbetat.  
 
Studier vid musikinstitut är en mångsidig hobby. Målet är att barnet uppnår ett 
sådant musikaliskt kunnande att spelandet blir ett livslångt glädjeämne.  
 
En som studerar vid musikinstitutet    

 tar spellektioner  

 studerar musikens grunder  

 deltar i samspel genast från början av studierna 

 uppträder på musikinstitutets konserter 
 

 
 
Det är viktigt att öva spelläxan varje dag!  
 
Det kan bli 2-3 besök per vecka till musikinstitutet. Efter grundstudierna ges 
betyg och efter de fördjupade studierna avgångsbetyg. 

 

mailto:titta.kalaja@kirkkonummi.fi
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Musiken är hela familjens hobby 
En vuxen som tar hand om att barnet regelbundet övar på sina läxor, hjälper 
det att ta sig till och från musikinstitutet samt deltar i konserterna som publik 
uppmuntrar barnet till en långsiktig hobby. Så får också vårdnadshavarna ta del 
av hobbyn som är så viktig för barnet! 

 

 

Instrumentövning  

 
Instrumentövningsgrupperna är Kyrkslätts musikinstituts 1–2-åriga kurser, vars 
syfte är att ge färdigheter att söka till instrumentundervisning på grundnivå i 
musikinstitutet. Instrumentövningsgrupper bildas årligen i instrument som 
bestäms separat. Platserna fylls i anmälningsordning och musikinstitutet bildar 
grupper av de anmälda.  Efter två års studier i gruppen har eleven möjlighet att 
inom ramarna för musikinstitutets resurser få en elevplats inom 
grundundervisningen (med rekommendation av läraren och ett spelprov) eller 
fortsätta spela på den öppna avdelningen. 

 
Instrumentövningens instrument läsåret 2020-2021:  
Nya grupper, gruppstorleken varierar enligt instrumentet, plats centrum 

 Junior Big Band med instrumenten trumpet, basun och saxofon  
(Vuorenmäen koulu må, Kirkkoharjun koulu, ti) 

 trumpet 8–9-åringar (ti, to) 

 trombon och barytonhorn för över 9-åringar (ti) 

 valthorn 8–10-åringar (ti)   

 gitarr 7–9-åringar 

 piano 7–8-åringar (on kl.) 
 

        Fortsättningsgrupper 

 Junior Big Band, Vuorenmäen koulu 

 gitarr 

 flöjt 

 piano 
 
I Vuorenmäen koulu Junior Big band –skolan som började hösten 2017, där man kan 
spela saxofon, trombon och trumpet, på individuella lektioner och tillsammans med 
andra i ett storband. Nya spelare är välkomna med! Anmälningen sker på nätet 
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.  
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Musikundervisning för småbarn  
I musiklekskolan finns följande grupper: 

o Baby- och familjemusik  
dvs. baby- och familjegrupper (0-2-åringar)  

o musikgrupper 3–9 (3–9-åringar)  
 
Grupperna samlas en gång i veckan 45 minuter åt gången. I baby- och 
familjemusikgrupperna deltar barnet i sällskap av en vuxen.  
 
I musikgrupperna 6–9 (6–9-åringar) kan du studera rytmik, kantele med 5 
strängar, ukulele och blåsinstrument. Under året ordnas 
instrumentpresentationer och uppträdanden på konserter. Dessa grupper 
passar dem som inte ännu valt ett eget instrument! 
 
Undervisningsplatser: Centrum (Huvudbiblioteket fr.o.m. 10/2020, till dess 
Gesterbyn koulus musikklass) och Kartanonrannan koulu. Undervisning också i 
daghemmen: Otsonpesä, Touhula Bro, Touhula Sarvvik, Touhula Laajakallio, 
Tenava-Kartano, Tenava-Taapero, Tenava-Linna och Tenava-Talo.  
 

Anmälan till musiklekskolan börjar lördag 18.4. Anmälan på webben 
www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet.  
Musiklekskolans platser fylls i den ordning anmälningar kommer in.  

  

      
 
 

MUSIKKURSER  

i KYRKSLÄTTS MEDBORGARINSTITUT  
 
Kyrkslätts medborgarinstitut ordnar musikkurser, bl.a. individuell undervisning 
och undervisning i grupp i gitarr och piano, sångundervisning individuellt eller i 
grupp, ukulelekurs, undervisning i dragspel m.m.  
Anmälan till medborgarinstitutets kurser börjar tisdag 11.8.2020 
www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet 
 

  
Mer information om musikstudier www.musiikinopetus.fi  

 

http://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet
http://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet
http://www.musiikinopetus.fi/
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      Besöksadress 

Villa Haga 

Tjänstevägen 5, 02400 Kyrkslätt 
 

Postadress 
Kyrkslätts musikinstitut, PB 20, 02401 Kyrkslätt 
 
Telefon 
kansli  040 126 9312 
Kyrkstallsvägen 1 A 
opistot@kirkkonummi.fi 

 
rektor Satu Ylönen  040 831 2742 
biträdande rektor Titta Kalaja 040 834 8648 
 

www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet 
 
https://www.facebook.com/kirkkonummenmusiikkiopisto/ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
http://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet
https://www.facebook.com/kirkkonummenmusiikkiopisto/

