
Ytterbyskolans musikklasser 

 

Ytterbyskolan är en av de tre kommunala högstadieskolorna i Kungälvs 

kommun. Ytterbyskolan är just nu indelad i tre arbetslag som är indelade 

årskursvis och det går ca 650 elever på skolan.  

Det finns tre musikklasser på Ytterbyskolan, en i varje årskurs. Till skillnad 
från de andra klasserna på skolan har musikklasserna en annorlunda 

timplan. 

Ordinarie undervisningstid i musik är 45 minuter i veckan. Utöver denna tid 
har musikklasserna ytterligare 135 minuter i veckan, vilket ger en total 
undervisningstid i musik på 180 minuter i veckan. Eleverna i musikklass 

har alltså en utökad timplan, vilket innebär längre dagar eller tätare 
schema. 

 
Tiden används för 
att arbeta med 

musikämnets tre 
förmågor; att spela 
och sjunga, att 

skapa och att 
samtala och 

analysera 
musikens olika 
uttryck. 

 
 

 
 
 

 
Vi arbetar i olika projekt där t.ex. 
ensemblespel, kör, musikhistoria, skapande 

& låtskrivande och drama kan ingå. 
 

Framträdanden inför större publik sker i 
matsalen och på Mimers Hus.  

Informationsmöte 

Torsdagen den 15 

december 2022 kommer vi 

ha ett informationsmöte om 

musikklasserna här på 

Ytterbyskolan. På torget 

(som är rastutrymmet mitt i 

skolan) kommer vi klockan 

17.30 ha en presentation 

av vår verksamhet och 

berätta mer om 

antagningsförfarandet. 

 

Bild från åttornas 60-talskonsert.  



 

 

 

Alla elever i årskurs 6 kan söka till Ytterbyskolans musikklasser. Ni väljer till 

Ytterbyskolans musikklasser i samband med att ni gör skolvalet. Ingen 

anmälningsblankett behöver därför skickas till Ytterbyskolan, utan vi 

kommer kalla alla som valt Ytterbyskolans musikklasser som förstahandsval 

till audition. Vi har våra auditions onsdag 25/1 och torsdag 26/1.  

Mer information om skolvalet hittar du på www.kungalv.se. 

För er som bor i ett annat upptagningsområde och söker till Ytterbyskolan är 

det bra att känna till att bussarna i kommunen styrs av närhetsprincipen 

vilket innebär att elever då kan få längre restid och väntetid. 

 

Om ni har frågor och funderingar angående musikklasserna går det bra att 

mejla: david.olsson@skola.kungalv.se 

Bild från sjuornas 50-talskonsert.  

http://www.kungalv.se/

