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ALLMÄNT OM LÄRKKULLA POP&ROCK

Lärkkulla Pop&rock är en tvåspråkig utbildning som 
fokuserar på sång/instrument, bandspel, låtskrivning, 
musikproduktion/studioteknik,  I denna utbildningsmo-
dul vill vi erbjuda en mångsidighet samt inblick i hur 
musikbranschen fungerar samt ge redskap för eventuel-
la fortsatta musikstudier.

KALENDER 2022-2023

Höstterminen: 28.8.2022-16.12.2022
28.8   Ankomst och inkvartering 
  kl. 16-21
29.8   Första skoldagen
20-21.10  Höstlov
6.12  Självständighetsdag
16.12   Julfest
17.12.2022-
8.1.2023  Jullov

Vårterminen: 9.1.2023-17.5.2023
9.1  Skolstart
19-22.1   Ungdomens Kyrkodagar,
                     ungdomsevenemang, skilt program 
20-24.2  Sportlov
6-10.4   Påsklov
1.5   Första maj
17.5   Avslutning

PERSONAL 

Lärkkulla Folkakademi leds av rektor Juhani Jäntti. 
Tel. 044 720 0459, juhani.jantti@larkkulla.net 

Programchef Lärkkulla MUSIC - Lärkkulla Musical, 
Lärkkulla songwriting, Lärkkulla Pop&rock: 

Kristoffer Holmberg 
Tel. 044 761 6919, kristoffer.holmberg@larkkulla.net

Rektor Juhani Jäntti, Lärkkulla Languages, Lärkkulla 
Combined
Tfn 044 7200 459, juhani.jantti@larkkulla.net. 

Prorektor Sari Huuskonen, Lärkkulla Languages 
(Studiehandledning och språkexamen), 
Tfn 044 7200 461, sari.huuskonen@larkkulla.net. 

KANSLI 

Studiesekreterare Monica Flemmich, 
Tel. (019) 2757 200, monica.flemmich@larkkulla.net
Ekonom Sari Flythström, 
Tel. (019) 2757 211, sari.flythstrom@larkkulla.net.
Studieassistent Annika Holmström, 
Tel. 040 9643 922, annika.holmstrom@larkkulla.net

Lärkkullas kansli betjänar studerandena i frågor gäl-
lande studiestöd, studieintyg o.s.v.

Matservering samt fastighetsskötsel

Kosthållschef Clara Lundberg. 
Tel. (019) 2757 214, clara.lundberg@larkkulla.net

LÄRARE POP&ROCK 2022-2023

Niclas Ingman - linjeansvarig, gitarr, rytmmusikhisto-
ria, band, studioteknik, musikproduktion, ensemble
Emma Gustafsson - sång, rytmmusikhistoria, band, 
ensemble
Rickard Söderlund - trummor, rytmik, bandspel
Sandra Långbacka, Paul Uotila – kör, låtskrivning, 
workshop, ensemble
Filip Rosengren – musikteori, tonträffning, ensemble
Oscar Gräsbeck – piano, synth, ensemble
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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 ären-
den 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 möj-
lighet att tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. Bruks-
anvisningen hänger på väggen. Tvättiderna bokas i ett 
häfte på skåpet i tvättrummet. I korridoren finns även 
ett särskilt torkrum för studerandenas kläder. Strykbrä-
de och strykjärn finns till allas förfogande, men den som 
vill ha sina lakan manglade kan lämna in dem åt städ-
personalen, som sköter manglingen. Viktigt är också att 
du återställer 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 studentinternatet och 
klassrummen. Lösenordet får du från kansliet.

ItsLearning
Vi använder Itslearning, en digital webbplattform för 
kommunikation och undervisning. Alla studerande får 
ett användarlösen och lösenord till denna tjänst. Kom 
ihåg att dagligen kolla Itslearning så att att du är upp-
daterad gällande kurserna och övrig aktuell information.

Miljömedvetenhet
• Köket går in för att så långt som möjligt använda 

BRA ATT VETA

Boendet 
Studerande som har antagits till folkakademin kan er-
hålla rätt att bo i skolans internat. De studerande som 
bor i Lärkkullas internat har tillgång till sina rum under 
studieveckorna (måndag– fredag). Eftersom Lärkkul-
la har behov av att utnyttja studentinternatet för vissa 
större konferenser under året bör studerandena vara 
beredda på att upplåta sina rum några få gånger un-
der studieåret.

Mellan kl. 23.00-7.00 skall det råda tystnad på inter-
natet. Studerandena har tillgång till internatets kök (3 
st) där man kan laga egen mat. Ekonomiföreståndare 
Clara Lundberg ansvarar för studentinternatet. Lärk-
kulla ställer sängöverkast och möbler till studerandenas 
förfogande, men studerandena bör själva hålla sig med 
filt eller täcke, handdukar, sänglinne, dyna m.m. Stude-
randena har ansvar för sina egna rum.

   Övriga studerande och gäster på Lärkkulla
Utbildningen på Lärkkulla består av personalutbildning 
för Borgå stifts anställda, men även för andra yrkes-
grupper. Samarbete vid personalutbildningen och fort-
bildningen sker i samarbete med Kyrkans central för det 
svenska arbetet och Domkapitlet. 

Dessa utbildningar och fortbildningar sker som kortkur-
sverksamhet. 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 ekonomiföreståndaren. Gäster-
na skall avlägsna sig före kl. 22.00.

Övervakning
Internatet övervakas av väktare, som besöker internatet 
1-3 gånger/natt.
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lokalt och naturenligt odlade produkter. Multinatio-
nella företag undviks så gott det går. Inhemska fö-
retag prioriteras. 

• Vi sorterar avfall. För sorteringen finns sex olika be-
hållare. 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 miljö-
vänligt tvätt- och rengöringsmedel. 

• Kansliet arbetar med pappersanvändningen och 
samlar in för återanvändning. För att minska en-
ergiförbrukningen 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 studerande i 
Folksam Skadeförsäkring Ab. Den privata olycksfalls-
försäkringen för studerande är en frivillig personförsäk-
ring avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av 
olycksfall. Försäkringen är i kraft under den egentliga 
undervisningen och därtill relaterad verksamhet. 

Vårdkostnader – max 10 000 euro, varefter engångser-
sättning 6 000 euro
Självrisk – Ingen självrisk
Försäkringsvillkor 11F, 1.1.2012

Hälsovård
Lärkkullas hälsovårdare Marina Tuomolin tfn, 040 
6278837 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 hälsosta-
tion, Bulevarden 21. Öppethållningstid må-fre kl. 8-16. 
Ring gärna före och boka en tid, tfn (019) 289 3400. 
Vid akuta sjukdomsfall läkarmottagning på Ekenäs häl-
sostation, Östra Strandgatan 9 10600 Ekenäs Ring för 

att boka en tid, tfn (019) 289 3000. Avgift för ett lä-
karbesök 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
Köket har kapacitet att beakta de flesta specialönske-
mål gällande diet. Meddela om dessa önskemål.

Matsalen
Matsalen är vårt gemensamma utrymme. Respektera 
matron och klä dig snyggt. Undvik att gå barfota i mat-
salen. För inte matsalens redskap, som koppar, tallrikar 
och bestick från matsalen.

Studeranderåd
Studerandena inom folkakademin utgör en studeran-
dekår. Studeranderådet består av fyra ordinarie med-
lemmar, plus suppleanter. 

Studeranderådet arrangerar egen verksamhet utgåen-
de från studerandenas behov. Studeranderådet kan ge-
nom olika aktiviteter samla in medel för sin verksamhet. 
Studeranderådet för förhandlingar med rektor angåen-
de utvecklingen av folkakademin.

Studiestöd
Studerandena vid folkakademin har rätt att söka stu-
diestöd för att underlätta finansieringen av studierna. 
Information om studiestödsmöjligheter kan erhållas 
från www.fpa.fi. Lärkkullas kansli vidarebefordrar an-
sökningsblanketterna. 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.
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HUVUDÄMNE, sång, instrument, musikproduk-
tion
Innehåll:
• utgå från varje individs musikaliska nivå för att utveck-
la sitt instrument på bästa möjliga sätt.
• spela och sjunga olika musikstilar under årets lopp.

Mål:
• utveckla sitt tekniska och musikaliska kunnande.
• utveckla tolkning.
• sätta personliga mål för varje studerande, t.ex. nivå-
prov eller inträdesförhör.

Omfattning: 3sp, 25 handledda lektioner samt eget 
arbete och musicerande i grupp

INBANDNINGAR
Innehåll:
• bandande av låtar i vår egen studio
• grunderna i inspelningsprogram (främst Pro-tools)
• behärskande av all utrustning i studiomiljön

Mål:
• kunna använda studion på egen hand

Omfattning: 1 sp, 30 handledda lektioner
Lärare: Niclas Ingman

STUDIOTEKNIK, grupp
Innehåll:
• grunderna i koppling av ljudsystem
• användning av musikutrustning (förstärkare samt mix-
erbord) samt studioutrustning

Omfattning: 1 sp, 30 handledda lektioner
Lärare: Niclas Ingman

MUSIKPRODUKTION
Innehåll:
• skapa musik med programmet Ableton och Logic i 
vilket ingår: setup, arrange/mixningsfönstret, loops/
audio, instrument/midi, inbandning, editering, effekter, 
avancerade funktioner i Logic
• bekanta sig med olika moderna musikstilar
• branschkunskap inom detta område

Mål:
• producera egna låtar i egen stil
• lära sig rytm och sequencing
• harmoni
• instrumentering och arrangemang
• mixning/mastering

Omfattning: 2,5 sp, 60 handledda lektioner, eget ar-
bete
Lärare: Niclas Ingman

RYTMIK
Innehåll:
• Rytmövningar med och utan instrument i olika sam-
mansättningar.
• Bekanta sig med rytmer från olika kulturer t.ex. latin-
amerika.
• Notläsning och skrivning av rytmerna.

Kurser:  
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Mål:
• Utveckla ditt rytmsinne samt notläsning och skriv-

ning av rytmer.

Omfattning: 1,5 sp, 40 handledda lektioner.
Lärare: Rickard Söderlund

BAND
Innehåll: 
• spela i bandsammansättning tillsammans med övriga 
gruppen.
• bekanta sig med låtar i följande stil: pop, rock, jazz, 
reggae, soul, disco, funk.

Mål:
• samspel, vad är viktigt då man musicerar i bandsam-
mansättning.
• musicera i olika stilar och lära sig grunderna i hur man 
spelar dessa stilar.

Omfattning: 2,5 sp, 60 handledda lektioner, övning på 
egen hand
Lärare: Rickard Söderlund

INSTRUMENTVÅRD 
Innehåll: 
• vård av instrument
• byte av strängar, trumskinn
• enkel service av utrustning för att dess livslängd skall 
bli längre -upprätthålla ordning i bandrum och studio.

Mål:
• studeranden lär sig ta hand om utrustningen

Omfattning: 1 sp, 25 handledda lektioner
Lärare: Niclas Ingman

KÖR 
Innehåll: 
• studerandena sjunger i kör tillsammans med övriga 
studerande på Lärkkulla Music.
• under läsåret sjungs sånger i olika stil, bl.a. musikaler, 
afroamerikanska sånger, gospel och nordiska melodier.

Mål:
• lära sig körrepertoar i olika stil och således bredda sin 
kunskap om körmusik och stämsång.

Omfattning: 1,5 sp, 40 handledda lektioner
Lärare: Sandra Långbacka, Paul Uotila

LÅTSKRIVNING 
Innehåll: 
• bekanta sig med olika sätt att skriva låtar 

• olika övningar inom harmoni, melodi, rytmik och text.
• arbeta självständigt och göra co-writes där vi arbetar 
i mindre grupper.
• bekanta sig med olika musikstilar inom rytmmusik
• musicera med egna låtar i olika sammansättningar.

Mål: 
• lära sig olika metoder i låtskrivning och hitta ett eget, 
personligt sätt att uttrycka sig genom att skriva låtar.

Omfattning: 4 sp, 90 handledda lektioner plus eget 
arbete
Lärare: Sandra Långbacka/Paul Uotila

WORKSHOP 
Innehåll: 
• arrangera egna låtar från låtskrivningen för band.
• arbeta med nyskrivet material i band och spela dem 
tillsammans.
• bekanta sig med instrumentens olika roller i bandupp-
sättning.
• diskutera scenvana samt hur man förmedlar känsla till 
publiken
• branschkunskap

Mål:
• arrangera låtar tillsammans så att de kan framföras 
på en konsert med banduppsättning
• lära sig scenvana samt branschkunskap

Omfattning: 1,5 sp, 40 handledda lektioner
Lärare: Sandra Långbacka, Paul Uotila

ENSEMBLE 
Innehåll: 
• studerandena musicerar i grupp i olika konstellationer, 
duon, akustiska ensembler, band.

Mål: 
• lära sig göra arrangemang på låtar i olika konstella-
tioner.
• lära sig skriva kompnoter samt samspel.
• färdigställa låtar inför uppspel och studioinbandning-
ar

Omfattning: 6sp, 190 handledda lektioner samt eget 
arbete
Lärare: Samtliga lärare

MUSIKTEORI OCH GEHÖRSLÄRA 
Innehåll: 
• skalor, tonarter, intervall harmonier, terminologi, dik-
tat, prima vista-övningar
• tre olika nivåer, nybörjar samt två fortsättningsgrup-
per
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Mål:
• du utvecklar din notläsningsförmåga och ditt gehör 
samt förstår olika harmonier.
• kursen bedöms i och med godkänd tentamen.

Kurslitteratur: Doktor Tonika (Heikkilä/Halkosalmi)
Omfattning: 2,5 sp, 60 handledda lektioner per grupp
Lärare: Filip Rosengren

RYTMMUSIKHISTORIA 
Innehåll: 
• under kursen behandlas rytmmusikens historia från 
1950-talet fram till dagens musik

Mål: 
• studerandena får en inblick i hur musiken utvecklats 
under årtiondena samt hur trender i samhället påverkat 
musikhistorien.

Omfattning: 1,5 sp, 30 handledda lektioner 
Lärare: Niclas Ingman, Emma Gustafsson 

HISTORIABAND 
Innehåll: 
• denna kurs går hand i hand med Rytmmusikhistoria. 
Den musik som behandlats där spelas i bandsamman-
sättning under dessa lektioner. denna kurs går hand i 
hand med Rytmmusikhistoria. Den musik som behand-
lats där spelas i bandsammansättning under dessa lek-
tioner.
 
Mål: 
• studerandena får en konkret inblick i hur musiken ut-
vecklats under årtiondena.

Omfattning:  2,5 sp, 60 handledda lektioner.
Lärare: Niclas Ingman, Emma Gustafsson

UPPSPEL 
Innehåll:
• studerandena framträder med aktuella sånger för var-
andra, en sorts minikonsert varje vecka.
• för uppspelet fås feedback av lärarna samt av studie-
kompisarna

Mål:
• studerandena får scenvana och muntlig feedback på 
det arbete som de gjort.

Omfattning: 1 sp, 20 handledda lektioner.
Lärare: Samtliga lärare

GÄSTWORKSHOP
Innehåll:
• gruppen gästas varannan vecka av en professionell 
gäst från musikbranschen.
• gästen föreläser och ger ideér i hur denne arbetar 
inom musiken samt håller eventuell workshop.

Mål:
• studerandena får på ett konkret sätt inblick i hur bran-
schen fungerar samt får lära sig och bli bekant med 
professionella musiker.

Omfattning: 1 sp, 25 handledda lektioner.
Lärare: Olika gäster, samordnare Sandra Långbacka

KONSERTER
Innehåll:
• under läsåret ordnas konserter i olika form. På skolor, 
restauranger, kulturhus.

Mål:
• studerande lär sig allt vad det innebär i att hålla kon-
sert: programplanering, marknadsföring, övning, roud-
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ning, riggning, scenvana.

Omfattning: 2 sp, lektioner samt evenemanang.
Lärare: Samtliga lärare
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www.larkkulla.net


