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Lappträsk kommuns bildningsväsende informerar 

 

NYA VINDAR I MUSIKINSTITUTET I LAPPTRÄSK 

På Musikinstitutet i Lappträsk blåser nya vindar. Efterfrågan på musikundervisning i Lappträsk har 
ökat tydligt under de två senaste åren på basen av antalet sökanden till musikinstitutet.  Eftersom 
intresset för musikstudier hela tiden ökar betyder det att efterfrågan på kommunplatserna i 
grundstudierna också ökar. 

Den levande tvåspråkigheten i Lappträsk syns också i utbudet på musikundervisningen. 
Musikinstitutet erbjuder grundläggande musikundervisning enligt både klassisk och pop&jazz 
tradition för barn, unga och vuxna i alla instrument och sång. Dessutom finns det musiklek, 
orkester, kör, bandverksamhet och blåsorkester med bland utbudet. 

Musikundervisningen arrangeras som närservice för tillfället på Daghemmet Trolldalen och i 
Kirkonkylän koulu med Marja Pohjola och Anette Grevberg som bekanta lärare från trakten. En del 
av musiklektionerna hålls i Lovisa eller Borgå. Musikinstitutet har också samarbete med andra 
aktörer i området. Musiklekundervisning för 0-6-åringar förverkligas tvåspråkigt i Trolldalens 
daghems utrymmen på måndagar och lärare är Emmi-Liina Vakkuri-Johansson som är en erfaren 
och omtyckt musikpedagog med småbarn. På torsdagar kan man studera musikens grunder med 
Minna Viitala i Kirkonkylän koulu. Ett fungerande samarbete med kommunen gör det möjligt att 
arrangera närservice i daghemmets och skolans utrymmen. I planerna och på önskelistan finns 
ännu mera samarbete med församlingen och kommunen och konsertverksamhet på bibliotek och i 
församlingshemmet och kyrkan. 

Musikinstitutet tar i bruk en ny läroplan i höst för den grundläggande konstundervisningen i 
musik.  Under senaste läsår har lärarkåren arbetat fram en ny läroplan enligt 
Undervisningsministeriets nationella kriterier. Den nya läroplanen möjliggör en mera anpassad 
undervisning för varje enskild elev. Skräddarsydda personliga läroplaner tas i bruk och samarbetet 
mellan lärare, elev och hemmet ger nya möjligheter. Utvärderingen som undervisningsministeriet 
förutsätter görs nu på nytt sätt, genom att utnyttja musikens teknologi och vitsordsbedömningen i 
grundundervisningen försvinner. Nya valfria studiehelheter kommer att erbjudas, varje elev kan 
påverka utformningen av den egna personliga läroplanen. 
 

Hur söker man till musikinstitutet? 

Elevantagningen till grundstudierna i musikinstitutet sker på basen av inträdestest som i allmänhet 
arrangeras på våren inför kommande läsår. Man anmäler sig till testet på nätet via en elektronisk 
blankett på hemsidan. En personlig tid reserveras för var och en via kansliet, tel. 019 520 2549. Vid 
sidan av det traditionella testet är det också möjligt att välja ett Spela eller sjung dig in-test (spel- 
eller sångprov). 
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Musikinstitutet har också möjlighet att på basen av de godkända grunderna för elevantagningen 
arrangera inträdestest alltid när det behövs. Om Lappträsk kommun bestämmer sig för att öka på 
kommunplatserna år 2019, kan elevantagningen ske i december-januari. 
 

Inträdestestet och elevantagningen är planerad för tre olika åldersgrupper: 

• barn under skolåldern och på klass 1-2  

• 3.–5.-klassister 

• 6.-klassister och äldre 

Musikinstitutets lärare är med vid testet och de kan ge mera info om hur det är att spela på 
musikinstitutet. Före det individuella testet är det uppvärmning i grupp då man får öva på 
uppgifterna som ingår i testet. Den sökande förbereder två sånger, en barnsång och dessutom en 
favoritsång. Den andra sången kan ersättas av ett spelexempel. 

Spela eller sjung dig in-test 
Om du redan har spelat eller sjungit tidigare under något år, kan du söka in till musikinstitutet 
genom att Spela eller sjunga in. Sökanden spelar eller sjunger då två stycken i olika stil och får 
dessutom göra några ekouppgifter eller spela en skala. 

Resultaten finns på musikinstitutets hemsida 
Namnen på de elever som får en plats vid grundstudierna publiceras på musikinstitutets hemsida 
www.psmo.fi (infon är skyddad med lösenord) och informationen går också hem i brevform. 
Närmare info om testresultaten ges på kansliet tel. 019 520 2549.  

Det är möjligt att söka ändring i beslutet om elevantagningen hos Regionförvaltningsverket inom 
14 dagar från det beslutet har delgivits eleven och hens vårdnadshavare. (Lagen om 
grundläggande konstundervisning nro 633/1998). 

Anmälning året runt  
Man kan komma med på musikresan också bara genom att anmäla sig året runt till musiklek, 
förberedande och mångdimensionell undervisning och orkester och körverksamhet.  Elever tas 
emot i anmälningsordning.  

ELEVPLATSER 

Mera info: biträdande rektor Johanna Lönnfors johanna.lonnfors@porvoo.fi, tel. 040 4899 582 
Elektronisk anmälan www.psmo.fi 
Facebook Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk 
Musikinstitutets kansli tel. 019-520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi  
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Direktör för bildningsväsendet  
tfn 050 543 9522 
pia.aaltonen@lapinjarvi.fi  
 


