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VÄLKOMNA!
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• Till informationsmöte kring Järfälla musikklasser inför ht-22

• Vi som är här i kväll är:

Annika Edström – musiklärare

Therese Molin – musiklärare

Sara Salhi – musiklärare 

Jörgen Smederöd – rektor

Stefan Grufman – bitr. rektor

• Ni får gärna ha era kameror på men mikrofonerna avstängda

• Skriv frågor löpande i chatten – vi går igenom dem i slutet



AGENDA
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18.00

• Välkomna till oss!

• Virtuell rundtur på skolan

• Lite information om Fjällenskolan

• Hur tänker vi kring Järfälla musikklasser?

• Frågestund

19.00



FJÄLLENSKOLAN
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• F-9 skola med ca 650 elever – en 
stor skola som känns familjär

• Digitala lärverktyg – digitala 
arbetssätt

• KiVa – skola

• Systematiskt arbete med Elevhälsan 
mot trygghet och studiero

• Nära samarbete med 
vårdnadshavare

• Hög andel legitimerade lärare

• Bra skollunch från eget 
tillagningskök



SJUNGA, SPELA, 

SKAPA. ÅK 4-9.



JÄRFÄLLA MUSIKKLASSER

Den som går i Järfälla Musikklasser på Fjällenskolan har musik fyra 
gånger i veckan.

2 pass när andra elever har sin profil (matte, fotboll etc)

1 pass på ordinarie musiklektionen

1 pass på extra tid utöver andra lektioner, t ex före eller efter 
ordinarie lektioner.



VAD LÄR MAN SIG I MUSIKKLASS?

• Du får sjunga olika slags låtar i kör och mindre grupper. Du får lära dig 
sångteknik och stämsång samt notläsning.

• Du får spela i ensemble och bli bättre på olika instrument. Du får fördjupa 
dig och välja ett instrument eller sång att öva mer på. 

• Du får lära dig att skriva låtar, att skapa melodier till ackord och skapa med 
hjälp av datorprogram.



UPPTRÄDANDEN

Du får uppträda med dina musikkamrater:

• Konserter där alla (åk 4-9) sjunger tillsammans 

• Mindre uppträdanden där klasser eller stadier sjunger eller spelar 
tillsammans.

• Julkonsert/sommarkonsert

• Luciaturnéer

• Låtskrivarkonsert, musikal eller andra temakonserter är möjliga.



I åk 9 finns en tradition att resa till något annat 
land på studieresa, en tradition vi vill behålla.

Resorna har tidigare gått till exempelvis 
Barcelona, Prag.

Musikresa



EXEMPEL PÅ LEKTIONSINNEHÅLL

• Alla moment genomförs enligt LGR 22 i sång, instrumentspel, 
musikskapande, musikhistoria och genrekännedom.

Fördjupning:

• Sång, sångtekniksövningar och instuderande av repertoar samt inslag av 
musiklära och gehör.

• Ensemble/låtskapande med inslag av musikteori.

• Lära sig grunder i komposition. Ackord och melodier. Skapa musik med 
hjälp av musikprogram på dator. 

• Gemensam kör (åk 4-9)

• Olika projekt – musikskapande, musikal eller annat.



HUR ANSÖKER JAG?

• På Fjällenskolans hemsida eller via Järfälla 
musikklassers sida.

• Sista ansökningsdatum 14 feb.

• Du blir därefter kallad till ett sång- och 
gehörsprov. 

• På provet i mars får du välja en av de sånger 
som anges och sjunga för musiklärarna. Du får 
även härma rytmer och melodier. Du ska även 
välja en egen sång att sjunga. Båda sångerna 
sker a cappella, utan ackompanjemang. Om du 
spelar ett instrument får du gärna spela upp 
något.

• Du får besked några veckor senare om du blivit 
antagen.



VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL EN 
SKOLTID
FYLLD AV MUSIKGLÄDJE!

Vid frågor - mejla oss:

Musiklärare:

Annika Edström annika.edstrom@jarfalla.se

Thérèse Molin therese.molin@jarfalla.se

Sara Salhi sara.holmgren@jarfalla.se

mailto:annika.edstrom@jarfalla.se
mailto:-therese.molin@jarfalla.se
mailto:sara.holmgren@jarfalla.se


FRÅGESTUND – VI BÖRJAR MED ATT GÅ IGENOM CHATTEN
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