Ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning
Sökande
Huvudman för utbildningen:
Sökande huvudmans namn:

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor

Sökande huvudmans organisationsnummer:

812000-5650

Sökande huvudmans e-post:

kerstin.hallen@vrg.se

Utdelningsadress:

Kungstensgatan 6

Postnummer:

114 25

Postort:

Stockholm

Kontaktperson
Namn:

Kerstin Jakobsson Hallén

E-post:

kerstin.hallen@vrg.se

Telefon (dagtid):

+46733-706160

Skolan
Skolans namn:

Viktor Rydberg gy. Djursholm

Skolan är en fristående skola:

Ja

Kommun:

Danderyd

Skolid:

45164827

Utdelningsadress:

Viktor Rydbergs väg 31

Postnummer:

181 62

Postort:

Djursholm

E-post:

info@vrg.se

Ansökan
Särkild variant inom program:

Naturvetenskapsprogrammet

Den särsklida varianten är inom det estetiska området:

Ja

Typ av avvikelse från nationellt program:

Ämnen och kurser inom utrymmet för inriktning och programfördjupningr

Utbildningens syfte och mål
Utbildningens syfte och innehåll
Utbildningen i musikvarianten ska syfta till att bredda och ge möjlighet till lärande i stort genom det arbetssätt som musikundervisningen bygger på.
Eleverna lär sig samarbeta, lyssna och ta ansvar för varandra i ensemblespel där framgång och goda resultat nås genom samarbete och tydlig
kommunikation. Musikundervisningen ska även syfta till att stärka självkänslan och viljan att våga uttrycka sig kreativt men även skapa motivation och
balansera upp de andra delarna i elevens skolvardag. Ett aktivt musikliv i skolan fungerar även som en kulturbärare i skolan som helhet, även för de som
inte deltar aktivt i kursen själva, då andra elever kan få tal del av konserter, framträdanden, uppsättningar mm. Därför så kommer innehållet i
utbildningen att fokusera på samspel såväl instrumentalt som vokalt. Eleverna kommer att få lära sig grunderna i musiklära och gehör samt praktisera
detta i ensemblesammanhang under alla sin tre år. I detta ingår kontinuerliga konserter på och utanför skolan.

Mål för utbildningen

Att låta ensemblespel förse eleverna med möjligheten att utveckla sitt musicerande i samklang med andra, både genom att hålla konserter och öva sitt
musicerande. Att låta de kreativa arbetsprocesserna inom kurserna i musik främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga, lära dem att lösa
problem och att få omedelbar feedback, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Att låta det estetiska förhållningssättet få genomsyra elevens
hela skolgång alla tre åren och vara en naturlig del i elevens utveckling. Att skapa förutsättningar för eleven att utveckla ett kreativt och konstnärligt
tänkande. Att genom musikämnets karaktär öva eleven att ta ansvar, samarbeta och kommunicera i olika gruppkonstellationer. Ovan nämnda bidrar till
att examensmålen uppfylls. Det gymnasiegemensamma ämnet Historia (1b) kommer eleverna att kunna välja inom ramen för sitt individuella val om de
önskar.

Beskrivning av utbildningen
Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll
Nej

Skolan har tidigare bedrivit utbildning med motsvarande innehåll:

Lokal eller regional efterfrågan på kunskaper som utbildningen ger
Redogörelse för den lokala eller regionala efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger
Musik har alltid haft en central plats Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Stiftelsens ledord är att vetenskap och konst går hand i hand. Sedan GY11 har
tagits i bruk och den estetiska verksamheten inte finns med bland de gymnasiegemensamma ämnena så har alltfler elever efterfrågat att kunna
kombinera sina akademiska studier med musik under alla sina tre år på skolan. Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har ett förflutet av att vara en
skola med mycket musik i form av stora musikaluppsättningar, konserter och skivproduktioner. Detta medför att elever som söker sig till skolan ofta
efterfrågar kurser inom musik i kombination med sitt val av program, särskilt gällande naturvetenskaps- och ekonomiprogrammet. Var erfarenhet ar
ocksa att dessa elever, nar de far utlopp for detta intresse inom ramen för sin utbildning når mycket långt i sina akademiska ämnen.Vår skola på
Odenplan driver en liknande variant där söktrycket de senaste tre åren varit över 2,0 förstahandssökande på plats.

Uppgift om kostnaden för utbildningen
85871

Beräknad utbildningskostnad per elev och läsår:

Skillnad mot riksprislista
En ökad kostnad på 2200:-per elev och läsår tillkommer för den särskilda varianten gällande förbrukningsmaterial och arrangemang. Kostnaden är
baserad på länsprislistan för 2014, då riskprislistan för 2014 ej finns att tillgå.

Elevprognos
Beräknat antal elever
År

Åk 1

Åk 2

Åk 3

2015

10

-

-

2016

10

10

-

10

10

10

Beskrivning av vad elevprognosen grundar sig på
VRG Djursholm har under de senaste 15 åren haft ett mycket stort söktryck på naturvetenskapsprogrammet, vilket resulterat i mycket höga
antagningsbetyg och med den nya reformen mindre möjligheter för eleverna att välja estetiska kurser, då dessa inte är obligatoriska längre. De platser vi
syftar på ovan, ska tas inom ramen för de platser vi i dagsläget erbjuder på det ekonomiska programmet, då vi vet att efterfrågan finns på detta program
att få läsa fler estetiska kurser, vilket eleverna gör redan idag inom ramen för sitt individuella val. VRG Djursholm har alltså inte för avsikt att utöka
antalet elever på naturprogrammet.Vår systerskola VRG Odenplan har ett mycket stort söktryck till särskild variant naturvetenskap med musik. Skolan
kan inte ta emot alla förstahandssökande till utbildningen.

Antagning
Särskilda förkunskapskrav kommer att tillämpas:

Ja

Förutom betygen kommer kompletterande urvalsgrunder att användas

Ja

Beskrivning av de särskilda förkunskapskraven
Lägst betyget C i musik från grundskolan.

Beskrivning av särskilt prov
Fardighetsprov for sokande till musikprofil 1. Sokande framfor en valfri sang/musikstycke. Elbasister och slagverkare far ocksa spela ensemble i nagra
olika genrer tillsammans med juryn. 2. Sokande framfor ett av de sanger/stycken som skickat ut i forvag. 3. En kort personlig intervju. Juryn bestar av
musiklarare pa Viktor Rydberg Gymnasium och den sokande poangsatts mellan 0-100 poang. Fardighetsprovpoangen laggs sedan ihop med elevens
betygspoang från grundskolan.

Skolans resurser
Lärarresurser
Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har två legitimerade musiklärare med bred kompetens och erfarenhet inom körverksamhet (internationellt och i
Sverige), ensembleledning, sång, klassundervisning, musikteori, musikproduktion och ljudteknik. Totalt i stiftelsen finns fem lärare i musik behöriga för
gymnasiet. Stiftelsen har också fyra sångpedagoger anställda.

Lokala förutsättningar
Skolan har mycket goda förutsättningar vad gäller lokaler och utrustning. Campusområdet innefattar sex fullt utrustade ensemblerum för band samt en
större musiksal och en modern aula som tar upp till 400 personer för konserter och större uppsättningar.

Bilagor
Särskild variant - Bilaga B: Ansökan avseende rätt att erbjuda följande inriktning
Ämnen och kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning
Ämne

Kurs

Poäng

Typ

Valbar

Historia

Historia 1b

100

Befintligt ämne och kurs

Ja

Ämne

Kurs

Poäng

Typ

Valbar

Musikteori

Gehörs- och musiklära 1

100

Befintligt ämne och kurs

Nej

Ämne

Kurs

Poäng

Typ

Valbar

Musik

Ensemble 2

100

Befintligt ämne och kurs

Nej

Ämne

Kurs

Poäng

Typ

Valbar

Musik

Ensemble 1

100

Befintligt ämne och kurs

Nej

