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Välkommen!  

Musiktillägget är musikutbildningen som ges av Gymnasiet och 
Kulturskolan i samverkan. Vi hoppas att ni kommer få en spännande och 
lärorik tid med Musiktillägget. Mut blir vad ni gör det till! Bjud på dig själv 
och ge järnet när det behövs så kommer din tid med gruppen vara rolig och 
minnesvärd.  

Musiktillägget består av två delar, den gemensamma och den individuella. 
Den gemensamma delen är förlagd på Katedralskolan, och är lika för alla 

elever som går Musiktillägget.  

Åk18: 3orna Åk19: 2orna Åk20: 1orna Alla:

måndagar onsdagar onsdagar onsdagar

08.00 - 10.40 15.00 - 16.20 15.00 - 16.20 13.30 - 15.00

ESTEST01 MUSENS01 MUSENS01 MUSKÖS01 

Estetisk 
kommunikation 

Ensemble Ensemble Körsång



Kurser & poäng  
Den gemensamma delen av Musiktillägget består av följande obligatoriska 
ämnen:  

MUSENS01   Ensemble 100p 

MUSKÖS01   Kör 100p 

ESTEST01     Estetisk kommunikation 100p 

Dessa kurser betygsätts i slutet av årskurs 3.  

Den individuella delen är till största delen förlagd till Växjö Kulturskola 
och är individuellt planerad och avgiftsbelagd. 

Kurs A Huvudinstrument 
Denna kurs innehåller två lektioner per vecka.  

• en individuell lektion @ 30 minuter/vecka 
• en ensemblelektion tillhörande ditt huvudinstrument.  

Dessutom tillkommer då och då extra repetitioner, spelningar och 
konserter. Din lärare informerar dig om hur ensembleverksamheten ser 
ut på just ditt instrument.Om du skulle vilja byta huvud-instrument får du 
genomföra ett nytt prov i samband med de ordinarie sökningarna till 
Musiktillägget.  
  
Kurs B Biinstrument 
 
Om du vill kan du välja ytterligare en instrumentkurs, ett s k biinstrument. 
Denna kurs innehåller en lektion per vecka @ 20 minuter. Prata med din 
lärare om du vill vara med i ensemble även på ditt biinstrument. Tiden för 
Kurs B kan, i samråd med din pedagog, också läggas på 

huvudinstrumentet. 

  



Vad förväntas av dig som Musiktilläggselev  

Att vara medlem i Musiktillägget betyder att du:  

• Kommer i god tid till samtliga lektioner (även de icke-musikaliska) 

• Har noter, instrument, pennor osv med dig 

• Meddelar din mentor och David / din(a) InSå pedagoger om du är sjuk 

• Använder skolans mailprogram/FB dagligen: information, noter, musik 

• Håller koll på era kurser & betyg varje termin 

• Prioriterar Mut:s / Kulturskolans aktiviteter över annat vid stora 

evenemang 

• Deltar aktivt, komma med idéer, förslag, mm 

• Har övat din stämma inför nästa lektion 

• Inser hur viktig just du är till gruppen och musiken! 

• Bjuder på dig själv, du får ännu mer tillbaka! 

• Avsätter tid för övning på ditt/dina instrument och kommer väl 

förberedd till dina lektioner 

• Deltar aktivt i ensembler och konserter som arrangeras av 

Katedralskolan och/eller Kulturskolan 

• Representerar Musiktillägget i olika sammanhang föregår med gott 

exempel.  

• Ha kul! 

  



Några ord om tid 
Du som ny gymnasie- & musiktilläggselev kommer att märka ett annat 
tempo på gymnasiet; ibland någorlunda lugnt, ibland rasande fort. Vissa 
dagar/veckor under läsåret kan kallas för “högsäsong”, nämligen 
december med Luciafirandet i Domkyrkan tillsammans med elever från 
EsMu samt en egen konsert i Equmeniakyrkan. Under vårterminen jobbar 
vi med Vårshowen och Mut Musicerar.  

Under dessa dagar samt dagarna inför en kulturskolekonsert såsom 
Vårkonserten eller Julshow ger vi musiken högsta prioritering. Samtidigt 
kan arbetsbelastningen med läxor & prov också vara hög. Musiktilläggets 
elever måste planerar väl inför dessa intensiva dagar. En effektiv 
studieteknik ger mer tid till musiken, till vila, och till det sociala livet som 
ju är också en del av Gymnasieskolan, Kulturskolan, och Mut.  

Kommunikationen mellan dig och mig / skolan / din 
kulturskolepedagog / varandra är mycket viktig. Var inte rädd att fråga! 
Klara och tydliga besked är bäst.  
 
Vi har stora resurser att ge dig en mycket god musikutbildning. Det beror 
till stor del på dig själv hur långt du vill nå med din musik. Många elever 
som har gått Musiktillägget är idag professionella musiker verksamma 
inom en mängd olika områden. Andra har musiken som hobby på hög 
nivå. De kan likväl musicera i olika sammanhang och ha mycket roligt med 
sin musik!  

Värmt välkommen till Musiktillägget!  

 David Newkumet  

Musiktilläggets konstnärlige ledare  

Växjö Katedralskola  

0470 - 41845 

070-576-7716  

david.newkumet@vaxjo.se  

Maria Brisvall  

Kulturskolechef  

Växjö Kulturskola  

0470 - 796349 

076-621-6830  

maria.brisvall@vaxjo.se


