
Roligt är också när vi uppträder i 
konserter och musikaler.  

Dessa är också en del av under-
visningen och innebär ibland  
skoltid på kvällar och helger. 

Väsby skola har även 
Fritids för skolbarn upp 

till 12 år under den  
skolfria tiden.  

Fritids har öppet  
mån-fre kl. 6:30-18:00.  

På musiklektionerna sjunger vi 
mycket. Eget skapande och  

improviserande är en viktig del 
av undervisningen. Vi jobbar 
med olika musikstilar, rörelse, 

drama och mycket mer.  
Vi provar även olika  

instrument. 

Hej! Om du gillar att sjunga, så tycker vi att du ska börja i musikklass.  
När man går i musikklass har man musik på schemat nästan varje dag.  

Genom att använda skolans val och elevens val, får vi ändå lika mycket undervisning  
i alla ordinarie ämnen som en ”vanlig” klass.  



Vi som är musiklärare i de kommunala musikklasserna  
heter Camilla Gölstam och Tosse Jansson.  

Camilla har lång erfarenhet av kör, rytmik och drama samt 
har bl.a. arbetat på Kungl. Musikhögskolan.  

Tosse Jansson har stor erfarenhet av musikskapande och 
instrumentalspel samt har bl.a. arbetat som sångare på Folkoperan.  

När du skickat in din ansökan till oss hör vi av oss och bokar en tid där du får komma 
och sjunga ”Blinka lilla stjärna” och en sång som du valt själv. Spelar du ett instrument, 

får du gärna spela något på det vid testet, men det är inte ett krav.  

Testet gör vi för att se att du har tillräckliga musikaliska förutsättningar för att kunna följa 
undervisningen. Efter testperioden skickar vi besked om du blivit antagen eller ej. 

Till årskurs 4 tar vi in en hel klass och till andra årskurser sker antagning i mån av plats. 

Hör gärna av dig till oss via  
vasbyskola@edu.upplandsvasby.se  

om du har några ytterligare frågor.  
Besök oss i Väsby Centrum på  

Utbildningsmässan 
Lördagen den 10 februari, kl. 11:00-14:30 

Kom och träffa oss på vårt Öppet Hus 
Tisdagen den 13 februari, kl. 17:30–19:00 

Besöksadress 
Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby 

Telefon 
08-590 973 46 (exp) 

E-post 
vasbyskola@edu.upplandsvasby.se 

Hemsida 
www.upplandsvasby.se/vasbyskola 


