
Anmäl dig till Musikskolan!

Om du vill utveckla din talang, är Musikskolan rätt plats för dig. Här kan du gå, 
från förskoleåldern ända till dess att du slutar gymnasiet, och få hjälp av 

kompetenta lärare hela vägen. Du kan ta sånglektioner, lära dig spela något 
instrument eller kanske spela i ett band eller en orkester.

Målen kan vara olika. Du kanske vill kunna försörja dig på din musik i 
framtiden, eller bara ha något roligt att göra på fritiden just nu, eller något 

däremellan. Oavsett vilket, är du välkommen till Musikskolan.



Kursutbud 2017:

Stråkinstrument i grupp
Du spelar fiol eller cello i en grupp på ca fem elever. Någon av dina föräldrar är också med.
Gruppaktivitet, vilket betyder att:
- Pedagogiken är anpassad för en grupp. Fungerar inte för enskild undervisning.
- Vi kan inte tillgodose önskemål om tid och plats.
BESKRIVNING ÅLDER

Gruppspel i fiol eller cello för unga elever i sällskap med 
förälder.

Fr.o.m. åk 1 i grundskolan

Musikligan
Sång, musik och rörelse. Spel på många olika instrument. Kul förberedelse innan du väljer ett  
instrument att spela, men fungerar lika bra och är lika roligt helt på egen hand.
BESKRIVNING ÅLDER

Musikligan. Musikaktivitet i grupp. Åk 1 – 2 grundskolan 

Gitarr i grupp
Gitarrspel i grupp. Kolla hur det är att spela gitarr och lär dig grunderna.
Kursen varar i två eller tre år. Sedan kan du fortsätta med enskild undervisning om du vill.

BESKRIVNING ÅLDER

Gitarrspel i grupp. Max tre år. Fr.o.m. åk 3

Rockskola
Du spelar i en grupp med bas, trummor, elgitarr, keyboard och sång.
- Förkunskaper krävs, så det kan vara bra att börja med lektioner på instrumentet först.
- Vi måste bilda fungerande grupper, vilket kan påverka intagningsordningen.

BESKRIVNING ÅLDER

Rockskola – Gitarr Fr.o.m. åk 5

Rockskola – Bas Fr.o.m. åk 5

Rockskola – Trummor Fr.o.m. åk 5

Rockskola – Keyboard Fr.o.m. åk 5

Rockskola – Sång Fr.o.m. åk 5

Studioteknik
BESKRIVNING ELEVENS ÅLDER

Skapa musik med  GarageBand. Obs. Du behöver en egen iPad. Fr.o.m. åk 7



Ämneskurser
Lektion varje vecka, enskilt eller i grupp. Orkester- eller ensemblespel kan ingå i kursen.

BESKRIVNING ELEVENS ÅLDER

Piano Fr.o.m. åk 3 (åk 2 i mån av plats)

Blockflöjt Fr.o.m. åk 3

Träblåsinstrument: Tvärflöjt, Klarinett, Saxofon Fr.o.m. åk 3

Bleckblåsinstrument: Trumpet, Althorn, Valthorn, 
Baryton/Eufonium, Trombon

Fr.o.m. åk 3

Stråkinstrument: Fiol, Altfiol, Cello Fr.o.m. åk 3

Gitarr i grupp Fr.o.m. åk 3

Gitarr, enskild undervisning Fr.o.m. åk 6 (åk 5 i mån av plats)

Elbas Fr.o.m. åk 3

Slagverk / Trummor Fr.o.m. åk 3

Sång i grupp Fr.o.m. åk 4

Sång, enskild undervisning Fr.o.m. åk 7

Musikteori Fr.o.m. åk 7

Intresseanmälan för framtida kurser:
Vi kan komma att starta fler kurser inom olika konstarter i framtiden. Du kan redan nu anmäla 
ditt intresse. Här ser du exempel, men fler kan finnas i vår E-tjänst på www.vargarda.se.

Dans Fr.o.m. åk 3

Naturfoto Fr.o.m. åk 4

Författarskola Fr.o.m. åk 6

Musikskolans avgifter – kronor per termin:

Enskild 
undervisning

Gruppundervisning
Orkester / 

ensemble, separat 
från kurs*

Instrumenthyra

T.o.m. årskurs 5 650 600

250 300
Årskurserna 6 – 8 800 750

Årskurs 9 och 
uppåt

950 900

* I de fall där orkester- och ensemblespel ingår i ämneskursen kostar det ingenting extra.

http://www.vargarda.se/


Postadress: 447 80  VÅRGÅRDA
Besöksadress: Kesbergskolan, Trastvägen
Telefon: 0322 - 600 814,  0709 - 165635
E-post: musikskolan@vargarda.se
Hemsida: www.vargarda.se/

Tvärflöjt

Altfiol

Fiol

Cello

Althorn

Valthorn

Anmäl dig nu!
Gå in på www.vargarda.se 
och välj ”E-tjänster och blanketter”.
Du hittar anmälan till Musikskolan bland snabblänkarna 
till höger eller under ”Utbildning och Barnomsorg”.

Det är aldrig för sent.
Du kan anmäla dig när som helst, men om du anmäler dig före den 1 maj, finns du säkert 
med när höstterminen planeras, vilket ökar chansen att du är med från starten. Om det är 
kö, så att du inte kan börja direkt, kan du komma in senare under läsåret. Platser uppstår då 
och då, när elever ändrar sina val eller slutar i Musikskolan.
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