
Principper og kriterier for optagelse i folkeskolen
 
Sankt Annæ Gymnasium er Københavns kommunes Sangskole.
Skolens grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i 
folkeskole og gymnasium.
Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet 
og respekt for eget og andres værd.
 
 
Sankt Annæ Gymnasium, Københavns kommunes Sangskole, er et unikt tilbud, som kun findes i 
hovedstaden. Skolen er hjemsted for de internationalt anerkendte kor Københavns Drengekor og 
Sankt Annæ Pigekor.
Fra 3. klasse tilbyder Sankt Annæ Gymnasium alle børn med evne for og lyst til at synge optagelse 
på Sangskolen.
Det er gratis at gå i skole på Sankt Annæ Gymnasium. Der optages primært elever med bopæl i 
Københavns Kommune efter indstilling fra den lokale folkeskole. Det er dog også muligt selv at 
tilmelde sig optagelsesprøven.

Optagelseskriterier
Der optages elever på årgangene 3. til 9. klasse efter en optagelsesprøve, der bygger på 
musikalske kriterier. Ved optagelse til 3.-5. klasse indgår desuden en test af elevens 
læsefærdigheder med henblik på den senere korsang.
Normalt optages dog ikke drenge i 6.-9. klasse og piger i 8.-9. klasse, men skolens ledelse kan 
dispensere fra denne regel, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Der kan i særlige tilfælde optages drenge i 8.-9. klasse uden optagelsesprøve, hvis dokumentation 
for aktiv beskæftigelse med musik foreligger.

Elevfordeling
Der optages hvert år 84 nye elever i 3. klasse. Grundet drengestemmens overgang og hensynet til 
at have sangere nok i drengekoret optages flere drenge end piger.
Der optages normalt 17 drenge og 11 piger i hver klasse fra starten af 3. klasse. I løbet af 
skoletiden kan fordelingen ændre sig.
Hvis der opstår ledige pladser i løbet af skoletiden, sker optagelsen af nye elever efter indstilling 
fra skolens ledelse. Ved optagelse senere end 4. klasse sker optagelsen endvidere i samråd med 
klasselæreren og korlederen.

Indstillingen
Den endelige indstilling foretages af rektor og sanginspektør på baggrund af oplæg fra de 
sanglærere, der har forestået optagelsesprøverne.
Indstilling sker på baggrund af
præstationen ved optagelsesprøven
resultatet af halslægeundersøgelsen
Hvis to eller flere ansøgere efter disse kriterier står lige, tages endvidere hensyn til, om en ansøger 
har søskende på skolen i forvejen.

Afgørelsen
Den endelige afgørelse gives skriftligt med meddelelse om, at ansøgeren
er indstillet til optagelse eller
har fået plads på ventelisten eller
har fået afslag
Klagemulighed:
En egentlig klage skal indgives senest 8 dage efter den påklagede hændelse.
Den endelige afgørelse kan ikke ankes, men som forældre er man velkommen til at henvende sig 
til skolen for at få uddybet bedømmelsesgrundlaget.


