Musik skapar glädje!

Björkhaga skola ligger 10 min gångväg från Tumba centrum i en
lugn miljö. Vi ha ca 500 elever på skolan från F–åk 9.

Våra ledord är:

Trygghet, Kunskap och Framtidstro

Välkommen till Björkhaga!
– en skola för dig som gillar musik!
Björkhaga skola · Högbrinksvägen 4 · 147 31 Tumba
Om du har frågor kontakta Lena Brisenheim på
lena.brisenheim1@botkyrka.se

www.botkyrka.se/bjorkhagaskola

Produktion: www.typografiska.se · Foto: Arne Hyckenberg

"Vår vision är att alla elever på Björkhaga skola ska få växa,
utvecklas och nå framgång. Med ledorden ska våra elever få
de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i- och bidra
till samhället som kompetenta och ansvarstagande världsmedborgare."

Musik i mängder i skolan
– sök till musikklass i Tumba!
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Du som går i årskurs 3 kan söka till musikspåret – Botkyrka
musikklasser på Björkhaga skola i Tumba.
Botkyrka musikklasser finns från åk 4 upp till åk 9 med elever
främst från Botkyrka men även från kranskommunerna.
Musikspåret är en kommunal grundskoleutbildning där
musikämnetär förstärkt och omfattar 3–4 klocktimmar i
veckan beroende på årskurs. Musikämnets tid kommer från
elevens val samt en marginell reducering av tid i olika ämnen.
En stor del av tiden ägnas åt att sjunga; främst körsång.
Detta gör att eleverna i musikspåret har en gedigen konsert
verksamhet som en självklar del i skolgången. Detta sker
både på och efter skoltid och är obligatorisk för alla. Musik
undervisningen inklusive de olika framträdandena är plane
rade utifrån LGR 11.
Vi arbetar även med andra områden som brukspel, musik
teori och musiken omkring oss. Musiken integreras även i
flera av de övriga ämnen genom olika projekt.
Musikundervisningen syftar till att utveckla musikintresset
och bygga en grund för fortsatt amatörmusicerande eller högre
musikstudier. Musiken skapar också samhörighet, gemenskap
mellan eleverna och ger många gemensamma upplevelser.
Att delta tillsammans med andra i ett musiksammanhang
är ett sätt att kommunicera och stärka sin identitet.
På skolan har vi blandade klasser från åk 4, det vill säga att
musikspårets elever inte går i en egen klass utan tillsammans
med elever som tillhör de andra spåren. Detta medför ett
positivt utbyte mellan eleverna på skolan.
Det går även att söka till musikspåret till åk 5–9 i mån av
plats och efter godkänt antagningprov.
För att anmäla dig, använd bifogad blankett
eller gå in på www.botkyrka.se och klicka dig vidare till
Björkhaga skolas sida för information.
Senast måndag 25/2 2019 behöver vi ha din ansökan.
När du gjort din intresseanmälan blir du kallad till ett antag
ningsprov så att vi får höra hur du sjunger. I kallelsen
får du mer information om antagningsprovet och
vad det innebär.
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