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Elevbrev 2021-01-01  

Till elevföräldrar på vår linje två ”Att växa med musiken”  

 
 

Kära föräldrar, 

Här kommer hjärtliga Nyårshälsningar och en del viktiga informationer. 
 

Starta gärna året med att lyssna och se på ”Niko i rutan”. Fem filmer gjorde vi i Magle Konserthus, och 

resten skickades in hemifrån. Alla musikanter finns här: http://www.lundsmusiksalong.se/?page_id=9776 
 

Eget musicerande, den individuella kontakten med en lärare och känslan att utvecklas framåt betyder 

mycket för våra elever.  För många unga är denna tuffa tids oro, alla förändringar och upplevelser av 

sjukdom en stor belastning. Med musiken kan vi skaffa oss en liten oas, utlopp för alla känslor, lite 

tillförsikt och ögonblickets glädje. Som en renodlad musikskola med egna hus har vi dessutom bra kontroll 

över verksamheten och våra just nu 24 lärare och ca 500 elever.  
 

Vi försöker därför i största möjliga mån att ge fysiska individuella lektioner för samtliga elever och vi 

startar vårterminen vecka 2.  Men vi har också underlättat för att flexa till digitala lektioner och även gett 

lärarna möjlighet att flexa. Digitala flexlektioner måste alltid ges på reguljär undervisningstid. Vi har 

även tillfälligt förkortat varsel för detta från 48 tim till 24 tim. Skulle det bli så att grundskolorna stängs 

så har vår styrelse beslutat att LIMUS kommer flytta undervisningsveckor. Detta meddelar vi er i såna fall 

via ett nytt elevbrev.  
 

Här är hela listan av anpassningar och regler som gäller för er just nu:  

- Enbart elever som inte är snuviga eller hostiga får komma till lektioner. 

- Har en elev eller någon närstående varit sjuk med Covid-19 gäller Folkhälsomyndighetens regler. 

Anses en elev kunna gå till skolan så kan den också komma till oss.  

- Strikta hygienregler gäller: tvätta och desinficera händerna som första sak när man kommer in i 

huset. Håll avstånd till andra personer.   

- Enbart elever + lärare har tillträde till våra hus. Alla andra personer måste hålla sig utanför. 

Särskilt godkännande av skolledaren behövs ifall föräldrar måste vara med på undervisning. 

OBS!!!! Tyvärr har vi problem med att föräldrar inte är konsekventa med detta. Ser du någon som 

inte håller sig till regeln så är det tillåtet att vänligt påminna om den.  

- Två lektioner kan flexas. Denna termin kan eleven flexa antingen till digitala lektioner eller till 

en annan undervisningsvecka. Vi har tillfälligt sänkt varslet för detta från 48 till 24 timmar.  

Meddelar man sin lärare senare än 24 tim innan utsatt lektionstid så förfaller lektionen.  

Musikcheckselever kan fortfarande inte flexa till en annan vecka, men de kan nu flexa till digitala 

lektioner.  

- Fler än 2 digitala lektioner: Önskas fler än 2 digitala lektioner så måste respektive elevs lärare 

(inte eleven utan läraren) först inhämta skolledningens godkännande. Vi kommer vara restriktiva 

och avväga individuellt. För många elever, särskilt för våra yngre, fungerar inte digitala lektioner 

så bra. För elever födda 2005 eller tidigare är det lättare med digitala lektioner. 
 

Här är vad vi dessutom gör för att anpassa verksamheten:  

- Även lärare kan nu flexa max 2 fysiska lektioner till digitala lektioner under förutsättning att 

eleven är införstådd. Är eleven inte införstådd flexas lektionen till en fysisk reservtid. 48 tim varsel 

för flex är tillfälligt sänkt till 24 tim. Totalt kan nu alltså max 4 lektioner flexas, 2 utifrån elevens 

och 2 utifrån lärarens önskemål. Det gäller enbart vårterminen 2021.  

- Fortfarande har även lärare möjlighet att flexa 2 lektioner till sk ”vita” veckor, dvs veckor som inte 

i förväg är öronmärkta för undervisning. Lärare måste innan all flex inhämta skolledningens 

godkännande först och det totala antalet flexlektioner ska inte överstiga 4.  
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- Vi ger extra löner till lärarna för att de kan lägga extra tid på att ringa/smsa/maila med er 

föräldrar. På detta sätt hoppas vi kunna hålla kontakten med er som vi just nu inte träffar fysiskt.  

- Vårt städbolag städar dubbelt så ofta som innan Corona och använder desinfektionsmedel på alla 

ytor som används ofta. 

- Lärarna torkar av pianotangenterna med desinfektionsmedel dagligen. 

- Vi har lagt om scheman för att undvika trängsel vid entrén.  

- Musikchecksensemblen har just nu enbart stämrep, dvs undervisas i små grupper.  

- I Music Kindergarten har vi glesat ut och pausat en del grupper.  

- Vikarier: inga vikarier utifrån tas in utan lärarna backar upp för varandra.  
 

Konserter:  
Vi vet att LIMUS uppskattas för sin livliga konsertverksamhet. Men vi måste anpassa oss efter rådande 

omständigheter. Under vårterminen 2021 har vi ställt in samtliga familjekonserter och tyvärr också 

Musiksagan för förskolebarn. Följande tänker vi bör vara genomförbart: 

- LIMUS Contemporary, med bl a musikchecksensemblen och Young Academy: flyttat från 14 feb 

till 18 april 

- Pappa Bachs födelsedag: 21 mars. Tio korta spelningar på 15 min, likt Beethoven-firandet under 

Kulturnatten i höstas. Som vanligt kommer man kunna höra vår cembalo och köpa Bach-cookies! 

- Totalt åtta Con Animas, klasskonserter med få medverkande. Se konsertkalendern på vår 

hemsida. 

- 100-årsfirande av Piazolla med tangostuk 8 maj.  

Håll gärna koll på vår konsertkalender som du hittar här: http://www.lundsmusiksalong.se/?page_id=48 
 

ABRSM examen:  

Förra årets examen ställdes in och det var många som kände sig väldigt besvikna. I år öppnar ABRSM först 

den 1 mars för anmälan och det är osäkert om det i maj är möjligt att få hit en examinator från England. I 

annat fall blir det digitala examen, vilket vi tror inte kan bli särskilt tillfredsställande.  

Vi har därför bestämt att just detta år anordna egna examen i ABRSM-anda. 

Vi använder samma material och ställer samma krav gällande repertoar, teknik, A vista och gehör och 

kommer även ta en examensavgift. Vi kommer bjuda in en extern examinator som samarbetar med oss 

och som ger eleverna den viktiga externa feedback som uppskattas så mycket.  

Man får inte glömma att LIMUS har en oerhört hög egen kompetens, med flera lärare som genomgått 

hela systemet, och 20 års erfarenhet. Visserligen blir det inte ABRSMs egna guldkantade diplom, men allt 

annat kommer kännas ganska likt. Nästa år återgår vi så klart till originalet        

Alla examina kommer att ligga i v 19. Anmälan senast 8 feb.  

Påsklovsläger för alla anmälda ordnas och där är anmälningsslut den 7 mars. 

Läs mer här: http://www.lundsmusiksalong.se/?page_id=617 
 

Det var allt för idag. Bli jättegärna medlem i vår ideella förening Mozarts Vänner, MoV. Här kan det 

samordnas frivilliga insatser och praktisk hjälp som gör att vår skola är mer än bara en vanlig musikskola. 

Sånt behövs mer än någonsin just nu. www.mozartsvanner.se Swish 123 157 47 14. 

 

Varma hälsningar och allt gott för 2021!  

 

Gabriele Katthän    

Skolledare och koordinator  

info@lundsmusiksalong.se 

0730-637938  


