
 
 

Elevbrev 2021-12-30  

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

 
 

Kära föräldrar, 
 

Det här andra året med Corona har varit påfrestande, både för er och för oss. Men vi har också ofta fått 

höra hur viktigt det är att få fokusera på spelandet och musicera med andra. Man glömmer allt annat för 

en liten stund. Att kunna spela ett instrument gör skillnad! Vi är så glada att vi har kunnat genomföra vår 

undervisning fysiskt för det mesta och vi har haft många fina konserter med helt underbara framföranden 

– till glädje för många!  
 

Ett stort tack för ert förtroende och det stödet ni ger era barn! 

Tack också för tålamodet att fortfarande stanna utanför våra hus. Tyvärr kommer vi behöva fortsätta med 

det. Ändå är vi angelägna att hålla kontakten med er! För att prata med din lärare så maila och bestäm en 

telefontid.  Alla lärare får nuförtiden betald arbetstid för föräldrasamtal. Likaså ber vi dig att läsa mail 

ifrån din lärare och svara sfsm. Ibland räcker ett läskvitto, ibland behövs dina synpunkter.  
 

Vi har märkt att en del elever har blivit lite sämre på att ha allt med sig till lektionerna. Kan ni hjälpa till? I 

undervisningsmaterialet finns ofta individuella anteckningar som hjälper eleven med kontinuerligt 

lärande. Till varje lektion ska ditt barn ha med sin läxpärm/läxbok och spelboken - och så klart sitt 

instrument om det inte är piano       Kopierade noter ska vara insatta i pärmen. Har ni ingen pärm/läxbok 

så köp gärna vår röda pärm som också har ett bra register. Vi vill gärna att varje elev har minst EN riktig 

spelbok. Köp den som din lärare rekommenderar – och köp den då direkt, inte först många veckor senare. 

De äldre eleverna behöver ofta flera böcker. Det blir en bra samling för livet sedan.  
 

Vi blir ofta tillfrågade hur mycket övning hemma vi rekommenderar. För barn upp till 9 år bör det vara 

minst 20 min/dag, som kan delas upp i två pass. För barn som är äldre än 9 år bör det vara 30 min om 

dagen och så klart mer om man har lust. Vi har elever som övar en timme om dagen och det ger så klart 

mycket bra resultat. Men viktigast är kontinuerlig övning, flera dagar i veckan.  
 

Läxpärmen är den skriftliga länken till läxorna. Här noterar läraren varje lektion vad som ska övas. Läs 

tillsammans med ditt barn och fråga läraren om något känns oklart! Känns det svårt med övning hemma? 

Följ lärarens tips som säkerligen handlar om konkreta uppgifter som ska upprepas ett konkret antal 

gånger varje dag. Man kan också tillfälligt få dispens och vara med på en lektion för att veta hur övandet 

visas i undervisningen. Att lära sig spela ett instrument är ett hantverk.  Ju mer man behärskar hantverket 

desto mer kan man bli kreativ med det. 
 

Många bra-att-ha informationer hittar du på vår hemsida www.lundsmusiksalong.se  

1.) Undervisningsveckor 2.) Konsertkalendern  

3.) Corona- regler 4.) Återbudsregler 

5.) ABRSM – vad är det?  6.) Sommarkurser och musikläger 2022.  
 

Där ligger också bilder och filmer från våra konserter och mycket mer. Även på vår FB LIMUS Musikskola 

hittar du bilder och små berättelser från vår vardag. Vill du belöna oss för det här året så skriv gärna en 

positiv recension på Google – så hittar fler till oss!        
 

Tack igen för det här året och GOTT NYTT ÅR 2022! Varma hälsningar 

Gabriele Katthän    

Skolledare och koordinator  

info@lundsmusiksalong.se  

0730-637938 (sms)  


