TULEVIEN 3.LUOKKALAISTEN HAKU MUSIIKIN ERIKOISLUOKILLE
YHTEENVETO INFOTILAISUUDESTA MYLLYOJAN KOULULLA TI 15.1.2019
HAKUAIKA 21.1. – 3.2.2019
Musiikkiluokkia on Oulun kaupungissa 11, Myllyojan, Pateniemen, Rajakylän, Teuvo Pakkalan ja
Tuiran kouluissa.
MUSIIKKILUOKKALAINEN ON
- Omatoiminen, innostunut musiikista, musikaalinen, keskittymiskykyinen
- Hänellä on perheen tuki mukanaan opiskelussaan
- Innostunut soittamisen opiskelusta → aiempaa soitinopiskelua ei vaadita
MITÄ MUSIIKKILUOKILLA TEHDÄÄN?
Musiikkia opetetaan Oulun kaupungin 3.-6. Luokkien yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi musiikkiluokilla on erillinen opetussuunnitelma musiikin sisätöihin erikoisluokkaopetuksessa.
Musiikkia opiskellaan tällä hetkellä neljä viikkotuntia, joihin sisältyy laulamista yksin ja ryhmissä,
soittamisesta soitinyhtyeissä ja orkestereissa, musiikin tiedon ja teorian opiskelua sekä mm.
musiikkiliikuntaa. Musiikkiluokkatoimintaa kuuluu myös lukuisat esiintymiset koulussa ja kouluajan
ulkopuolella, jolloin erityisesti perheen tuki on tärkeää.
SOITONOPISKELU
Oulun musiikkiluokilla jokainen luokalle valittu oppilas pääsee soittamaan orkesterisoitinta.
Jokaiseen luokkaan pyritään saamaan monipuolinen soitinvalikoima sinfoniaorkesterin soittimia.
Soittamista voi opiskella musiikkiluokkien soitinkoulussa koulupäivän aikana tai välittömästi sen
jälkeen. Alussa soittotunnit järjestyvät 1-2 oppilaan ryhmissä ja yhden soittotunnin mitta on 15
minuuttia. Soittamista voi opiskella myös yksityisesti tai esim. konservatoriolla.
Soitinvalinnoista jokainen valittu oppilas voi esittää toiveen, mutta soitinvalinnat tehdään kuitenkin
pääsääntöisesti opettajajohtoisesti. Alla olevassa taulukossa esitetään yleisesti käytössä oleva
luokkakohtainen soitinjakauma.
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Soitonopiskelun lukukausimaksu on musiikkiluokkien soitonopetuksessa 75e / lukukausi.
Soitonopettajan kanssa voi sopia tarvittaessa lisäopetuksesta. Kustannuksiin on mahdollista hakea
myös tukea. Musiikkiluokkien vanhempien tukiyhdistys Nuottiniekat Ry vuokraa soittimia
musiikkiluokkalaisten tarpeisiin ja heidän kauttaan on mahdollista kysyä soitinta vuokrattavaksi.
Soitinvuokrauksen lukuvuosimaksu on 50 euroa.
Muita musiikkiluokkalaisten kustannuksia voivat olla kyyditykseen liittyvät kulut, joista perheet
vastaavat itse.
VALINTAKOE
Kaikki musiikkiluokille wilman kautta hakeneet kutsutaan musiikkiluokkatesteihin, jotka järjestetään
hakukoululla ma 11.2 – ti 12.2.2019. Lapsi saa erillisen kutsun testiin. Testipäivä kestää noin kaksi
tuntia. Valitatestin tulokset julkaistaan 15.3.2019. Tiedon saa sähköisesti wilmassa tai tarvittaessa
kirjeitse.
Valintakoe sisältää:
- Omavalintainen, ennalta opeteltu laulu
- Pakollinen laulu: Hämähämähäkki
- Melodian toistotehtävän
- Rytmintoistotehtävän
- Karman testin (40 tehtävää)
- Vapaaehtoisen soittonäytteen

