SANKT ANNÆ GYMNASIUM
– Københavns kommunes sangskole

www.sag.dk

Læs hvordan du søger optagelse

Til dig der går i 2.klasse

Kære forældre

Vil du synge med ?

Sankt Annæ Gymnasium
er en skole med:
• Folkeskole
• Sangskole
Københavns Drengekor
Sankt Annæ Pigekor
• Gymnasium

Sankt Annæ Gymnasiums 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.

Har du lyst til at synge
i skolen hver dag?
Det gør alle elever på Sankt Annæ Gymnasium.
Du kan få chancen, når du skal i 3.klasse

Sankt Annæ Gymnasium, Københavns kommunes
Sangskole, er et unikt og gratis tilbud til hovedstadens
børn fra 3.klasse.
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Vi er også en
folkeskole med alle de fag, du kender.
2+2=4

Vi har svømmehal, sportshal,
nye værksteder, væksthus, kantine
og en stor koncertsal.

ABC

Vi er en faglig
stærk folkeskole
med høj elevtrivsel og stor
forældreopbakning.

Eleverne i folkeskolen har egen bygning med
klasseværelser, værksteder og pædagogisk
læringscenter.

Vi samarbejder med vores nabo
Sjælør Fritidscenter:
http://fc-indrevalby.kbhbarn.kk.dk

Vi tilbyder musikskole og idrætsaktiviteter
efter skoletid:
http://sangskolen.sag.dk/musikskolen/
http://www.saif.dk/

Det er ikke kun dig, der
skifter skole
Du får hurtigt nye kammerater. I er jo alle sammen
nye elever i 3.klasse.
Du får også din egen ”passerven”, der går i 6.klasse,
og som vil hjælpe dig med at lære skolen at kende.

Alene er vi gode – sammen er vi bedst
Den enkelte sangers ansvar for helheden i koret gør børnene i
stand til at arbejde både selvstændigt og i fællesskab.
Den brede uddannelse på Sankt Annæ giver et bæredygtigt
grundlag for livslang læring og udvikling.

Sådan får du chancen
for at gå her
Hvis du er glad for at synge og gerne vil gå i skole
her, så kan du komme på besøg. Vi synger sammen
og hører din stemme.
Se hvordan det foregår:
http://folkeskolen.sag.dk/optagelse/#video

Når du besøger os, skal du

• synge de to første vers af enten
I Østen stiger solen op,
Et barn er født i Bethlehem
eller Jeg ved en lærkerede
• klappe rytmer og synge
små melodier

Vi glæder os til at se dig.

Optagelsesprøven
Optagelsesprøven i januar foregår i en afslappet atmosfære.
Den varer ca. en time inkl. 10 minutters individuel prøve.
Folkeskolerne i Københavns Kommune er forpligtede til at
indstille børn til optagelsesprøven. Men I kan også selv
melde jer til prøven, hvis skolen ikke gør det.
TILMELD DIG HER

Vi optager hvert år 84 nye elever
i 3.klasse.
Se mere på www.sag.dk og kom
til vores besøgsdag.
Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
2500 Valby

