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LÄRKKULLA 2021-2022

Studieguiden innehåller de kurser som är plane-
rade att hållas under studieåret 2020-2021. När 
du inleder dina studier gör du upp din individuella 
studieplan tillsammans med programchefen för 
det studieprogram du blivit antagen till. Planen 
kan innehålla kurser som motsvarar cirka 54 stu-
diepoäng sammanlagt. 

KALENDER 2021-2022 

Höstterminen: 30.8.2021-17.12.2021
29.8   Ankomst och inkvartering 
  kl. 16-21
30.8   Skolstart
14-15.10  Höstlov
6.12  Självständighetsdag
17.12   Julfest
18.12.2021-
9.1.2022  Jullov

Vårterminen: 10.1.2022-20.5.2022
10.1  Skolstart
20-23.1  Ungdomens Kyrkodagar 
21-25.2  Sportlov
14.4-18.4  Påsklov
1.5   Första maj
20.5   Avslutning

PERSONAL 

Lärkkulla Folkakademi leds av en rektor. Lärkkul-
las rektor är Juhani Jäntti. Tfn (019) 2757 217, 
044 720 0459, juhani jantti@larkkulla.net. 

Programchefer 
Varje program vid folkakademin leds av en pro-
gramchef. Programcheferna leder och planerar 
det pedagogiska arbetet inom studieprogram-
men.

Programcheferna är: Kristoffer Holmberg, 
Lärkkulla Music Tfn (019) 2757 216, 
044 761 6919, kristoffer.holmberg@larkkulla.net 

Rektor Juhani Jäntti, Lärkkulla Languages 
Tfn (019) 2757 217, 044 7200 459, 
juhani.jantti@larkkulla.net 

Prorektor Sari Huuskonen, Lärkkulla Languages 
(studiehandledning och språkexamen), Tfn +358 
44 7200 461, sari.huuskonen@larkkulla.net 

Programchefer för Lärkkulla Combined är både 
Kristoffer Holmberg och Juhani Jäntti, se 
kontakt ovan. 

Kansli 
Vid Lärkkullas kansli finns sekreterare Monica 
Flemmich tfn (019) 2757 200, monica.flemmich
@larkkulla.net och ekonom Sari Flythström tfn 
(019) 2757 211, sari.flythstrom@larkkulla.net 
Lärkkullas kansli betjänar studerandena i ären-
den som gäller studiestödsfrågor, studerandera-
batter för buss och tåg m.m. 

Matserveringen och den inre fastighetsskötseln 
Matserveringen och fastighetsskötseln leds av 
Lärkkullas ekonomiföreståndare Clara Lundberg,
tfn (019) 2757 214. 



Allmänt om hela programmet: 

LÄRKKULLA SINGER & SONGWRITER
 
Lärkkulla singer & songwriter är en ny tvåspråkig utbildning som 
fokuserar på artisteri, låtskrivning, produktion, entreprenörskap, 
branchkunskap, sång, piano och gitarr.

I denna utbildningsmodul vill vi erbjuda en mångsidighet samt 
inblick i hur musikbranchen och artistskap fungerar.



bra att vetabra att veta
Boendet 
Studerande som har antagits till folkakademin kan 
erhålla rätt att bo i skolans internat. 

De studerande som bor i Lärkkullas internat har till-
gång till sina rum under studieveckorna (måndag–
fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att
utnyttja studentinternatet för vissa större konfe-
renser under året bör studerandena vara beredda 
på att upplåta sina rum några få gånger under 
studieåret. 

Mellan kl. 23.00-7.00 skall det råda tystnad på 
internatet. 

Studerandena har tillgång till internatets kök (3 st) 
där man kan laga egen mat. Ekonomiföreståndare 
Clara Lundberg ansvarar för studentinternatet. 

Lärkkulla ställer sängöverkast och möbler till stu-
derandenas förfogande, men studerandena bör 
själva hålla sig med filt eller täcke, handdukar, 
sänglinne, dyna m.m. Studerandena har ansvar 
för sina egna rum. 

Övriga studerande och gäster på Lärkkulla 
Utbildningen på Lärkkulla består av personalut-
bildning för Borgå stifts anställda, men även för 
andra yrkesgrupper. Samarbete vid personal-
utbildningen och fortbildningen sker i samarbete 
med Kyrkans central för det svenska arbetet och 
Domkapitlet. Dessa utbildningar och fortbildning-
ar sker som kortkursverksamhet. Dessutom hyr 
andra organisationer in sig på Lärkkulla för att 
arrangera sina kurser. Det betyder att en hel del 
människor rör sig på Lärkkulla. Av den orsaken 
är det viktigt att visa hänsyn. Speciell hänsyn bör 
visas under andaktstiderna i kapellet. 

Gäster på internatet 
Om man önskar ta emot gäster bör man alltid
meddela om detta på förhand till ekonomi-

föreståndaren. Gästerna skall avlägsna sig före 
kl. 22.00.

Övervakning 
Internatet övervakas av väktare, som besöker 
internatet 1-3 gånger/natt. 

Kopiering 
Studerande har möjlighet att kopiera mot
betalning. Närmare information fås från kansliet. 
Studeranden svarar själva för alla kopior som
behövs inom studierna. 

Studiebyrå 
Öppet måndag-torsdag 8.45-15.00 och 
fredag 8.45-14.00. På Lärkkullas kansli
är det möjligt att sköta ärenden som anknyter 
till studiesociala frågor, studiekort, avgifter m.m. 

Rökning 
Rökning är tillåten enbart vid rökplatsen. 

Klädtvätt 
I huvudbyggnadens källarvåning finns utrymmen 
för tvätt, strykning och mangling. Studerandena har 
möjlighet att tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. 
Bruksanvisningen hänger på väggen. Tvättiderna 
bokas i ett häfte på skåpet i tvättrummet. I korridoren
finns även ett särskilt torkrum för studerandenas 
kläder. Strykbräde och strykjärn finns till allas för-
fogande, men den som vill ha sina lakan mang-
lade kan lämna in dem åt städpersonalen, som 
sköter manglingen. Viktigt är också att du åter-
ställer allt i sin rätta ordning, för att underlätta 
för följande personer som skall tvätta, torka eller 
stryka. 

WiFi / trådlöst nätverk 
Det trådlösa nätverket fungerar i studentinter-
natet  och klassrummen. Lösenordet får du från 
kansliet. 



Miljömedvetenhet 
Köket går in för att så långt som möjligt
använda lokalt och naturenligt odlade produk-
ter.  Multinationella företag undviks så gott det 
går. Inhemska företag prioriteras. Vi sorterar
avfall. För sorteringen finns sex olika behållare.
Kompostering sker av allt organiskt 
avfall. Sortera soporna enligt anvisningar. Vid 
skötsel av de yttre områdena skall enbart natur-
gödsel användas. All städning skall ske med
miljövänligt tvätt- och rengöringsmedel. 

Kansliet arbetar med pappersanvändningen och 
samlar in för återanvändning. För att minska
energiförbrukningen bör alla som vistas på 
Lärkkulla hjälpa till med sin lilla andel. För att 
spara energi och hålla värmenivån låg kan du 
hjälpa till genom att släcka lamporna när du 
som sista person lämnar ett rum, stäng datorn
då du lämnar datasalen samt stäng 
fönster och dörrar, som står öppna i onödan. 

Försäkringar 
Lärkkulla har en olycksfallsförsäkring för stude-
rande i Folksam Skadeförsäkring Ab. Den privata
olycksfallsförsäkringen för studerande är en
frivillig personförsäkring avsedd att ersät-
ta ekonomiska förluster till följd av olycksfall. 
Försäkringen är i kraft under den egentliga un-
dervisningen och därtill relaterad verksamhet. 
Vårdkostnader – max 10 000 euro, varefter en-
gångsersättning 6 000 euro. Dödsfall pga olycks-
fall 3 000 euro. Självrisk – Ingen självrisk Försäk-
ringsvillkor 11F, 1.1.2012.

Hälsovård 
Lärkkullas hälsovårdare Marina Tuomolin tfn 
040 7114 849  eller snabbast marina.tuomolin@
raseborg.fi. Mottagning på Axxell, Bangatan 75, 
tredje våningen. Kommer också till Lärkkulla vid 
behov. Vid sjukdomsfall kan studerande besöka 

Karis hälsostation, Bulevarden 21. Öppethåll-
ningstid må-fre kl. 8-16. Ring gärna före och boka 
en tid, tfn (019) 289 3400. Vid akuta sjukdomsfall 
läkarmottagning på Ekenäs hälsostation, Östra 
Strandgatan 9 10600 Ekenäs Ring för att boka 
en tid, tfn (019) 289 3000. Avgift för ett läkarbe-
sök för 18 år fyllda är 20,90 euro. För ett besök på 
jouren i Ekenäs kvällar och under veckoslut ring 
(019) 224 2800, avgift 32,70 euro. 

Diet m.m. 
Köket har kapacitet att beakta de flesta special-
önskemål gällande diet. Meddela om dessa 
önskemål. Matsalen Matsalen är vårt gemen-
samma utrymme. Respektera matron och klä dig 
snyggt. Undvik att gå barfota i matsalen. 

Studeranderåd
Studerandena inom folkakademin utgör en
studerandekår. Studeranderådet består av fyra 
ordinarie medlemmar, plus suppleanter. Stude-
randerådet arrangerar egen verksamhet utgåen-
de från studerandenas behov. Studeranderådet 
kan genom olika aktiviteter samla in medel för sin 
verksamhet. Studeranderådet för förhandlingar 
med rektor angående utvecklingen av folkakade-
min. 

Studiestöd 
Studerandena vid folkakademin har rätt att söka 
studiestöd för att underlätta finansieringen av 
studierna. Information om studiestödsmöjlighe-
ter kan erhållas från www.fpa.fi. Lärkkullas kansli 
vidarebefordrar ansökningsblanketterna. Det kan 
vara skäl att sända in blanketten till skolans kansli 
så fort som möjligt för att få studiestödet i början 
av hösten. Grunden för studiestödet är att man är 
antagen till en läroanstalt, bedriver heltidsstudier 
och är i behov av ekonomiskt stöd.



Musikproduktion 7sp
(6 veckotimmar)

Mål:
- studerande lär sig att producera musik med 
programmen Logic eller Ableton.
- tanken är att varje individ får utveckla sin egen 
stil som stöder dess artisteri.
- handledd undervisning samt eget arbete.

Bedömning: Vitsord 1-5

Studioteknik 2,5sp
(2 veckotimmar)

Mål:
- studerande lär sig att banda in i vår studio samt 
att använda programmet Pro-tools.
- målet är att studerandena själva behärskar
studion och Pro tools- programmet så att de kan 
göra egna inspelningar.

Lärare: Anders Höglund
Bedömning. Godkänd/underkänd

Artisteri 1 sp
(1 veckotimme)

Mål:
- studerande får coaching i sitt artisteri samt 
hjälp med att hitta sin stil och viktiga redskap att 
tillämpa på scenen.

Lärare: Sandra Långbacka / Paul Uotila
Bedömning: Godkänd/underkänd

Sånglektion, individuell 2 sp
(1 lektion varannan vecka)

Mål: 
- utveckla rösttekniken och tolkningen på bästa 
sätt för varje enskild individ.
- lära känna sin röst samt bli trygga och säkra 
sångare.

Lärare: Sandra Långbacka
Bedömning: 1-5

Sånglektion, grupp 1 sp 
(2 lektioner varannan vecka)

Mål: 
- studerandena får gruppundervisning i sång.
- tanken är att läraren samt medstuderandena
konstruktivt hjälper varandra sångtekniskt,
uttrycksmässigt och låtmässigt.  
- lära sig lyssna på andras sång och ge konstruk-
tiv feedback 

Lärare: Sandra Långbacka
Bedömning: Godkänd/underkänd

Master class, grupp 1 sp
(2 lektioner varannan vecka)

Mål:
- att framträda för varandra och visa upp aktuella 
låtar samt eget material.
- att få tips och ideer kompositionsmässigt samt 
uttrycksmässigt.

Lärare: Sandra Långbacka/Paul Uotila
Bedömning: Godkänd/underkänd

kurserkurser



Kör 1,5 sp
(1,33 veckotimmar)

Mål:
- studerande utvecklar sitt gehör samt sina
kunskaper i stämsång tillsammans med 
musical- och pop&rock-studerandena.
- bekanta sig med olika stilar inom stäm/körsång. 
T.ex. afroamerikanskt, nordiskt, gospel. T.ex. 
gospel, soul, pop, trad.

Lärare: Sandra Långbacka
Bedömning: Godkänd/underkänd

Låtskrivning 6 sp
(5 veckotimmmar)

Mål: 
- studerandena arbetar med eget material, dels 
ensamma och dels i grupp.
- bekanta sig med olika sätt att skriva låtar (lyrik, 
melodi, harmoni, rytmik, musikproduktion)
- co-write sessioner.
- målet är att med lärarens hjälp utveckla sin låt-
skrivningsförmåga samt hitta sin nisch och stil 
inom låtskrivningen.

Lärare: Paul Uotila/Sandra Långbacka
Bedömning: 1-5

Låtskrivning (eget arbete) 3 sp
(2 veckotimmar)

Mål:
- studerande arbetar med egna låtar på egen 
hand på schemalagd tid.
- arbete både ensamma och i grupp.
- redovisning för läraren sker efter lektionen.

Lärare: Kristoffer Holmberg
Bedömning: Godkänd/underkänd

Musikteori/ Gehörslära  3 sp
(2 veckotimmar)

Mål:
- studerandena läser musikteori och gehörslära 
för att utveckla sin notläsningsförmåga och sitt 
gehör samt rytmläsning och harmonier.
- under lektionerna behandlas: skalor, harmonier, 
tonarter, intervall, diktat och prima vista-övningar.

- finns tre grupper: 1 nybörjar, 3 fortsättnings och 
D-nivå.
- kursen bedöms i och med godkänd tentamen.

Kurslitteratur: Doktor tonika (Heikkilä/Hakonsalmi)
Bedömning: 1-5

Rytmmusikhistoria, band 3 sp 
(2 veckotimmar)

Mål:
- bekanta sig med rytmmusikens utveckling
under de senaste decennierna.
- lektionerna uppbyggda så att man först 
bekantar sig med musikstilen och sedan prak-
tiskt framför ett stycke från den tiden.

Bedömning: Godkänd/underkänd

Workshop 5 sp 
(4 veckotimmar)

Mål: 
- vi har gäster från musikbranschen som 
föreläser i sitt ämne.
- artister, producenter, representanter från skiv-
bolag, media, teosto o.s.v.
- målet är att studerandena får en inblick i bran-
schen av professionella som arbetar med detta 
dagligen.

Ansvariga lärare: Sandra Långbacka/Kristoffer 
Holmberg
Bedömning: Godkänd/underkänd

Uppspel 1 sp 
(1 veckotimme)

Mål:
- studerandena framträder med aktuella låtar då 
de är färdiga. 
- lektionen tillsammans med pop&rock-
studerandena.
- målet är att få konstruktiv kritik på det som man 
arbetat med samt att få scenvana då man upp-
träder inför andra.

Ansvariga lärare: Sandra Långbacka/Kristoffer 
Holmberg
Bedömning: Godkänd/underkänd



www.larkkulla.netwww.larkkulla.net


