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Förutsättningar 
 
 
 
 

1. Bakgrund 
Den 24 november 2000 fick Nordiska Musikgymnasiet AB Skolverkets 
tillstånd att bedriva skolverksamhet på gymnasienivå med statlig tillsyn 
och rätt till bidrag. 
Som nystartad skola var det oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda de 
nya eleverna en trygg uppstart. Därför tog vi kontakt med Stockholms Fria 
Gymnasium och efterfrågade ett samarbete under vår skolas 
uppbyggnadstid. Stockholms Fria Gymnasium ställde sig mycket positivt 
till ett samarbete och erbjöd oss ett utbildningsavtal som innefattade 
tillgång till skollokaler inkl. befintliga faciliteter samt lärarkompetens i 
kärnämnen och i en del gemensamma kurser. Skolverket godkände 
samarbetet och intagningsförfarandet kunde påbörjas. Närmare 
beskrivning av verksamheten och skolans profil finns i Nordiska 
Musikgymnasiets lokala arbetsplan (bilaga 2). Denna kvalitetsredovisning 
belyser vårt arbete under den första verksamhetsperioden: ht 2001 – ht 
2002. 
 
 
2. Ekonomi - resurser 
Under läsåret 2001/2002 hade vi en klass på 19 elever. Verksamheten 
finansierades med den kommunala skolpengen. Under det första läsåret 
tog vi även ut skolavgifter på 3500 kr/termin. Samarbetet med Stockholms 
Fria Gymnasium gav oss goda förutsättningar att driva verksamheten utan 
ekonomiska förluster. Inga lån fanns tagna och vid räkenskapsårets 
utgång kunde vi redovisa ett positivt resultat. För mer detaljerad 
information om huvudmannens ekonomiska situation under det första 
räkenskapsåret hänvisar vi till bolagets årsredovisning (bilaga 1) 
 
Under höstterminen 2002 fortsatte samarbetet med Stockholms Fria 
Gymnasium. Elevbilden såg ut på följande sätt: 
 
Elever i åk 2: 18 st     (13 flickor, 5 pojkar) 
Elever i åk 1: 14 st     (9 flickor, 5 pojkar) 
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3. Verksamhetens struktur ht 2001 t. o. m.  ht 2002 
 
 
Verksamhetens struktur ht 2001 och vt 2002: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens struktur ht 2002:  
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Musikgymnasiet 

 

Stockholms Fria 
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Mål 
 
 
 
 

Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna och delas in i följande områden: 

 
1. Kunskaper 
2. Normer och värden 
3. Elevernas ansvar och inflytande 
4. Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
5. Bedömning och betyg 
6. Rektors ansvar 

 
Nordiska Musikgymnasiet följer de lagar och förordningar som gäller för 
det svenska skolväsendet. Skollagen, läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, programmålen, Skolverkets kursplaner och betygskriterier är 
några av de styrdokument som skolan tillämpar. 
 
Ett antal lokala styrdokument finns på skolan, bl. a. den lokala 
arbetsplanen, lokala kursplaner, arbetsplaner för skolans kurser samt 
fastställda handlingsplaner. För mer detaljerad beskrivning av skolans 
övergripande mål och verksamhet hänvisar vi till Nordiska  
Musikgymnasiets lokala arbetsplan (bilaga 2) 
 
Denna kvalitetsredovisning fokuserar på resultat och måluppfyllelse inom 
följande områden: Kunskaper, Normer och värden, Elevernas ansvar och 
inflytande samt Bedömning och betyg. 
 
 

Resultat och måluppfyllelse 
 
 
 
 

1. Kunskaper 
På Nordiska Musikgymnasiet vill vi ge eleverna möjlighet att inhämta 
kunskaper genom flexibla lärprocesser. Undervisningen är lärarledd och 
bedrivs främst i form av: 

a. Lektioner 
b. Diskussioner och seminarier 
c. Självständigt arbete med handledning, i grupp- och 

projektform 
d. Föreläsningar 
e. Ämnesövergripande studier 
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Vi lägger också stor vikt på att låta eleverna inhämta kunskaper utanför 
klassrummet, genom bl. a. studiebesök, teater- opera- konsertbesök, 
museibesök, stadsvandringar, egna konsert- och teaterproduktioner mm. 
Vi vill ta fasta på att kunskap är inget entydigt begrepp och att den 
kommer till uttryck i olika former. Eleverna ska kunna bilda sig egna 
uppfattningar och stimuleras till dynamiskt tänkande och genom att 
uppleva världen utanför klassrummet skapas meningsfulla lärprocesser 
som ger kunskapsutveckling. Egna produktioner och projektarbeten ger 
eleverna möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. 
 
Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i vår verksamhet. Att spela 
ett instrument (alt. sjunga) är ett mycket krävande arbete som fordrar 
mycket självdisciplin och motivation samt självklart mycket övning utanför 
skoltid. Vår roll är att ge eleverna den bästa möjliga musikundervisningen 
och att motivera dem till fortsatt självständigt arbete. Det är mycket viktigt 
att se till varje elevs individuella förutsättningar och ambitionsnivå och 
därefter skapa kreativa utmaningar och erfarenheter. Musikundervisningen 
i huvudinstrument sker individuellt, lärarna är alla yrkesverksamma 
musiker och mycket skickliga pedagoger.  Varje elev deltar även i 
ensemblespel – här är vi mycket noga med att sätta ihop 
ensemblekonstellationer efter elevens spelvana för att bäst tillgodose 
elevernas inlärningsprocess. I åk 1 och åk 2 sjunger alla elever i kör, inom 
ramen för estetisk verksamhet. Den gemensamma körsången bidrar också 
till bättre sammanhållning bland eleverna.  
 
För de elever som vill förbättra sina kunskaper i Engelska och/eller 
Matematik finns det schemalagda stödtimmar. Det pedagogiska arbetet 
beskrivs i skolans lokala arbetsplan (bilaga 2) 
 
 
2. Normer och värden  
Vi bygger en skola som ska präglas av demokratiska värderingar. Under 
vårt första verksamhetsår bildades skolans elevråd/klassråd och eleverna 
fick därmed ett forum att aktivt påverka skolans verksamhet. Elevrådets 
verksamhet beskrivs i kapitlet ”elevernas ansvar och inflytande”. En gång i 
veckan anordnades gemensamt möte med rektor – ett tillfälle att utvärdera 
verksamheten och diskutera angelägna frågor. Gemensamma aktiviteter 
såsom utflykter, stadsvandringar, teater- och konsertbesök samt 
konsertuppträdanden gav tillfälle till många kulturella upplevelser och 
bidrog till en fin sammanhållning i klassen. I samband med en av våra 
skolkonserter genomfördes på elevernas initiativ Operation Dagsverke. 
Under ht 2001 fick vi besök av en symfoniorkester från en musikskola i 
Riga (Emils Darzins Music School) som gav eleverna mycket fina 
upplevelser – där skapades mycket bra underlag för framtida samarbete. 
Under vt 2002 hade vi glädjen att ta emot ett tjugotal ungdomar från en 
gymnasieskola i Tyskland (Altes Gymnasium Flensburg). Denna gång var 
det ett storband som presenterade sin verksamhet för våra elever och 
lärare. Senare under våren fick våra elever åka till Altes Gymnasium i 
Flensburg för att delta i flera musikprojekt med bl.a. kör och ensembler.  
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Samarbetet med Stockholms Fria Gymnasium innebar att vi under ht 2001 
och vt 2002 inte hade egenanställda lärare i ämnena: Svenska A, 
Engelska A, Naturkunskap A, Kultur- och Idéhistoria, Historia A, Idrott och 
Hälsa A, Matematik A, Moderna Språk och Datorkunskap. Lärare i de 
ovannämnda ämnena var således anställda av Stockholms Fria 
Gymnasium – lärare i samtliga musikämnen var redan från början 
anställda av oss. Med tanke på vår skolas storlek under det första läsåret 
(18 elever) var detta en mycket bra lösning som resulterade i att vi redan 
från början kunde erbjuda eleverna kvalitativ utbildning, anpassad efter 
elevernas olika förutsättningar. Stödundervisning i Matematik och 
Engelska, tillgång till avancerad skolutrustning och musikutrustning är 
några av de aspekter som bör nämnas särskilt. Under den inledande 
verksamhetsperioden ingick vi i Stockholms Fria Gymnasiums 
verksamhetsstruktur när det gäller bl. a. ordningsregler, 
antimobbningsplan, IT-codex.  
 
För att stärka vår skolas identitet och fortsätta att utveckla vår verksamhet 
anställde vi fr.o.m. ht 2002 egna lärare i följande ämnen: Svenska A+B, 
Matematik A+B, Engelska A+B, Samhällskunskap A, Historia A, 
Företagsekonomi A, Småföretagande A, Kultur- och Idéhistoria och 
Datorkunskap. Nu kunde vi börja bygga vår egen struktur! Den lokala 
arbetsplanen tog form och en egen antimobbningsplan utarbetades. De 
planer som kommer att tillkomma under ht 2003/vt 2004 är bl. a. 
kompetensutvecklingsplan, krisplan, jämställdhetsplan. 
 
 
3. Elevernas ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och 
genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former 
skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla 
som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. (1 kap. och 9 
§ §) 
 
Redan under det första verksamhetsåret bildades Nordiska 
Musikgymnasiet s elevråd/klassråd. Elevrådet har en gång i veckan 
schemalagda möten. Öppen dialog med skolledning är en av de viktigaste 
grundstenarna i det demokratiska skolarbetet och det är oerhört viktigt att 
varje elev kommer till sin rätt och känner tilltro för sin skolas ledning. På 
initiativ av elevrådet genomförde vi under vt 2001 Operation Dagsverke. 
Eleverna har också aktivt engagerat sig i utformning och beställning av 
skoltröjor.   
I skolans lokala arbetsplan finns en mera detaljerad beskrivning av 
elevernas ansvar och inflytande – punkten ”sen ankomst” är utformad av 
elevrådet.  
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4. Bedömning och betyg 
Denna kvalitetsredovisning belyser vår första verksamhetsperiod då vi 
endast hade en skolklass under lå 2001/2002. Ytterligare en årskurs 
tillkom under ht 2002. Vi har valt att ta upp vår betygsstatistik i nästa 
kvalitetsredovisning som färdigställs under april 2004. 
 
Skolans lilla format låter oss att på allvar ta hänsyn till varje elevs 
individuella förutsättningar och behov. Informationsflödet sker snabbt och 
ger möjlighet till bättre åtgärdsplanering. Varje elev syns och hörs och 
ingen försvinner i mängden! Individuell studieplanering, täta kontakter med 
föräldrar, mitterminsrapporter, mentorskap är några av de moment som vi 
ständigt arbetar med. Vårt pedagogiska arbete beskrivs i vår lokala 
arbetsplan (bilaga 2) 
 
 
 

Åtgärder för utveckling 
 
 
 
 

Nordiska Musikgymnasiet är en skola under uppbyggnad. Trots det kan vi 
med glädje konstatera att vi redan nu har lyckas skapa en fungerande 
struktur och ge eleverna en trygg uppstart. Vi ser fram emot till nästa 
kvalitetsredovisning där vi kan beskriva vårt arbete i ett nytt scenario: en 
fullt utbyggd skola med egen struktur och egna lokaler! Under tiden 
kommer vi kontinuerligt att arbeta med utveckling och utvärdering och 
nedan beskrivs de åtgärder som kommer att prioriteras under 
nästkommande verksamhetsperiod. 
 
 

• Skolans identitet och struktur får ett nytt ansikte i samband med 
flytt till egna lokaler i augusti 2003 

• Fokusering på välfungerande arbetslag och personalstrategi 
• Satsning på utveckling av elevernas studieteknik med hjälp av 

bl.a. temaveckor  
• Utvärdering av elevernas trivsel- och trygghetsuppfattning med 

hjälp av enkäter 
• Utökat samarbete med arbetslivet, högskolor och andra 

gymnasieskolor 
• Flera tillfällen till internationella kontakter 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
LOKAL ARBETSPLAN 

FÖR NORDISKA MUSIKGYMNASIET 
 

Nordiska Musikgymnasiet är en liten och personlig skola med en kreativ och stimulerande 
studiemiljö. Skolans verksamhet präglas av en demokratisk grundsyn och omtanke för varje individ. 
Genom att tillämpa flexibla lärprocesser och utgå från varje individs egna förutsättningar ska skolan 
vara en plattform för kunskapstillväxt, självförverkligande, personlig utveckling samt framtidstro. 
 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING -  SKOLANS PROFIL 
 
Nordiska Musikgymnasiet är en fristående gymnasieskola i Stockholm med inriktning på klassisk 
musik. Skolan erbjuder, förutom fullständig gymnasiekompetens (specialutformat program), 
professionell utbildning i klassisk musik. Huvudman för skolan är Nordiska Musikgymnasiet AB. 
Skolan står under statlig tillsyn. Skolan är politiskt och religiöst obunden och drivs utan vinstsyfte. 
Undervisningen är avgiftsfri. Nordiska Musikgymnasiet har riksintag och välkomnar elever från 
hela Sverige. Verksamheten startade ht 2001 och Nordiska Musikgymnasiet har fått tillstånd från 
Skolverket att under sin uppbyggnadstid anordna vissa kärnämnen och gemensamma kurser i 
samarbete med Stockholms Fria Gymnasium. 
 
Programmets utmaning ligger i att ge eleverna en yrkesförberedande kvalitativ musikutbildning och 
en bred gymnasiekompetens i andra ämnen. Programmet är utformat på ett sådant sätt att varje elev 
utvecklar sina kunskaper på flera olika områden. Detta innebär rikare framtida studieval. 
 
Förutom alla kärnämnen satsar vi särskilt på följande områden: 
 
Musik  - kvalitativ yrkesutbildning med betoning på internationella kontakter genom bl. a. 
gästlärare, seminarier, studiebesök och konserter. En gång per år genomförs en konsertresa 
utomlands. Eleven får individuell undervisning på både huvudinstrument och biinstrument. 
Gemensamma lektioner, interna konserter, workshops och en mängd externa evenemang ingår i 
utbildningen. Vi lägger också stor vikt på körsång och ensemblespel – skolans format låter oss ta 
hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och behov. Utbildningen skall ge den behörighet 
som krävs för att söka till bl. a. musikhögskolan.  
I musikämnen har skolan tillgång till några av Sveriges skickligaste pedagoger och musiker. Skolan 
erbjuder individuell rådgivning för att främja elevernas musikaliska utveckling (t. ex stipendier, 
tävlingar, kontakter med konsertarrangörer, lärarpraktik, studier i utlandet). Breda kontakter med 
musikinstitutioner i Norden och Baltikum är ett viktigt inslag i skolans verksamhet. Intagning till 
Nordiska Musikgymnasiet sker på samtliga instrument, dirigering resp. sång.   
 
Estetiska ämnen – ett brett spektrum av ämnen som ger kunskaper om kulturens och musikens 
betydelse i vårt samhälle. Ett mycket bra underlag för de elever som vill fortsätta sina studier inom 
musikvetenskap, journalistik mm. Vi satsar på den kulturella utvecklingen och låter eleverna 
uppleva storstadens utbud genom bl. a. konsert-, opera- och teaterbesök. 
 
Dator och mediekunskap – en satsning på kompetensutveckling inom dessa viktiga områden där 
musik och kultur också spelar en betydande roll. Eleverna följer med i IT-utvecklingen och 
bekantar sig med mediebranschen. 
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Företagsekonomi/småföretagande/rättskunskap – ger eleverna insikt i en viktig del av vårt 
samhälle. Dessa ämnen bildar en språngbräda för dem som i framtiden vill prova på eget 
företagande. Grundläggande utbildning i hur man sköter den ekonomiska delen i sitt arbete. Ett 
mycket bra kunskapsområde också för dem som i framtiden vill arbeta inom t. ex. musikindustrin. 
 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
 
Nordiska Musikgymnasiet följer de lagar och förordningar som gäller för det svenska skolväsendet. 
Skollagen, läroplanen för de frivilliga skolformerna, programmålen, Skolverkets kursplaner och 
betygskriterier är de styrdokument som skolan ständigt tillämpar.  
 
Ett antal lokala styrdokument finns på skolan, bl. a. den lokala arbetsplanen, lokala kursplaner, 
arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda handlingsplaner. 
 
Lokala kurser på Nordiska Musikgymnasiet: 
Huvudinstrument 150 p 
Musikhistoria 50 p 
 
Kursplanerna för de lokala kurserna är fastställda av skolans styrelse. 
 
 
I vår verksamhet eftersträvar vi särskilt följande: 
 

- meningsfullt kursinnehåll, flexibla lärprocesser, öppen dialog med eleverna 
angående arbetssätten och kursernas varierande upplägg 

- studiero 
- kreativ miljö präglad av arbetsglädje, respekt och öppen kommunikation 
- kontinuerliga kontakter med föräldrar (mitterminsrapporter, IG-varningar, 

frånvarorapporter) 
- fullständigt slutbetyg till alla elever efter avslutade gymnasiestudier 
- gediget mentorsstöd som stärker elevernas personliga utveckling 
- inspirerande och entusiastiska lärare, behöriga pedagoger 
- välfungerande studieteknik 
 
 

 
DET PEDAGOGISKA ARBETET 
 
Nordiska Musikgymnasiet är en liten skola med en klass per årskurs och totalt 31 elever. Detta 
innebär att varje lärare arbetar självständigt med sitt ämne och har eget ämnesansvar. Alla lärare i 
allmänna ämnen bildar en pedagogisk grupp som tillsammans med rektor arbetar med frågor kring 
skolans policy, elevvård, åtgärdsförslag och planering. Gruppen utvärderar och uppdaterar 
kontinuerligt den lokala arbetsplanen. Varje lärare ansvarar för genomförandet av nationella prov 
(gäller Ma/Sv/En) 
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Undervisningsformer 
 
Undervisningen på Nordiska Musikgymnasiet är lärarledd och bedrivs främst i form av: 
 

1. Lektioner 
2. Diskussioner och seminarier 
3. Självständigt arbete med handledning, i grupp- och projektform 
4. Föreläsningar 
5. Ämnesövergripande studier 

 
 
Mentorskap 
 
Varje elev på Nordiska Musikgymnasiet har en mentor. Mentorns uppgifter är att: 
 

- samla in information samt informera målsmän för minderåriga elever inför 
utvecklingssamtal 

- i samband med skolstarten genomföra ett samtal med eleven 
- vara en person som inspirerar och motiverar 
- hålla sig informerad om elevens studiesituation, vilket även kan innefatta mer 

personliga aspekter 
- delge alla berörda lärare viktig information angående eleven, om denne så önskar 
- hålla utvecklingssamtal en gång per termin  

 
Lärarmöten 
 
På Nordiska Musikgymnasiet hålls regelbundna lärarmöten där man har tillfälle att diskutera 
angelägna frågor kring skolans policy, elevvård, planering och åtgärdsförslag.  En gång per termin 
hålls även ett musiklärarmöte. Alla möten protokollförs. 
 
Utvecklingssamtal 
 
Varje elev på Nordiska Musikgymnasiet har en gång per termin utvecklingssamtal med sin mentor. 
Om eleven är minderårig har målsman rätt och bör helst närvara vid utvecklingssamtalet. 
Målsmannen informeras alltid i förväg om tid och plats för utvecklingssamtalet. Skriftligt underlag 
skapas under utvecklingssamtalet och skrivs under av både elev och förälder (gäller omyndiga 
elever) 
 
Elevpärmar 
 
Varje elev har en egen pärm som förvaras på expeditionen. I pärmen samlas all information som rör 
elevens studietid på Nordiska Musikgymnasiet.  
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BEDÖMNING OCH BETYG 
 
Betyg ges enligt skollagen på avslutade kurser. Mitterminsrapporter skickas hem till eleven varje 
termin och inkluderar frånvarorapport samt ev. IG-varning. Skriftliga omdömen ges vid terminsslut 
på ej avslutade kurser. Samlat betygsdokument ges vid terminsslut på avslutade kurser. 
 
Betygskonferens 
 
På Nordiska Musikgymnasiet avslutas de flesta kurser i juni. En gemensam betygskonferens äger 
rum under senare delen av vårterminen. 
 
 
 
ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
 
Gymnasiestudier är en heltidssysselsättning vilket innebär att eleverna måste lägga ner tid för sina 
studier även utanför lektionstid. 
 
Ordningsregler 
 
Nordiska Musikgymnasiet delar f n lokaler och en del lärartjänster med Stockholms Fria 
Gymnasium och tillämpar samma ordningsregler som gäller vid Stockholms Fria Gymnasium. 
 
Frånvaro 
 
Gymnasieförordningen 6:25 §: ”Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan 

delta i skolarbetet, skall hindret snarast anmälas till skolan.  Styrelsen för utbildningen får besluta 

hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras.” 

 
Eleven ska sjukanmäla sig samtliga sjukdagar, senast kl 9.00. Är eleven omyndig ska sjukanmälan 
göras av förälder eller annan vårdnadshavare. Om sjukfrånvaron berör individuella musiklektioner 
(eller lektioner i mindre ensembler) skall eleven själv ta kontakt med den berörda läraren och i 
förväg anmäla sin frånvaro. 
 
Upprepad oanmäld frånvaro rapporteras till Centrala Studiestödsnämnden. Detta kan efter beslut 
från Centrala Studiestödsnämnden påverka storleken på studiebidraget. Skolan informerar eleven i 
förväg om så är fallet. 
 
Vid all frånvaro är det elevens ansvar att inhämta missad information. 
 
Sen ankomst 
(Denna punkt är utarbetad av Nordiska Musikgymnasiet s elevråd) 
Om en elev kommer för sent ska läraren skriva ner antal minuter som eleven är sen. Alla minuter 
räknas till elevens sammanlagda ogiltiga frånvaro. Dörren till klassrummet låses inte, om inte 
klassen uttrycker önskemål om detta vid t. ex. redovisningar. Eleverna ska uppmuntras att gå på 
lektionerna – inte utestängas. När en elev kommer för sent går han/hon in tyst och sätter sig. Ev. 
anledning talar han/hon om för läraren vid lektionens slut. 
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Elevråd 
 
Nordiska Musikgymnasiet är en mycket liten skola och har f n två klasser med totalt 31 elever. 
Skolans elevråd fungerar även som samlat klassråd och träffas en gång per vecka under schemalagd 
tid. Ordförande i elevrådet fungerar även som skyddsombud. Nordiska Musikgymnasiet har en 
öppen dialog med sina elever och lyssnar aktivt på elevernas idéer och förslag.  
 
 
SKOLKONFERENS 
 
Skolkonferens äger rum en gång per år (VT). Vid skolkonferensen närvarar rektor, lärare, övrig 
personal samt representanter från elevrådet. Rektor är sammankallande. Skolkonferensen 
protokollförs. 
 
 
ELEVVÅRD 
 
Nordiska Musikgymnasiet har ett elevvårdsteam som består av skolläkare, skolsköterska och 
Studie- och yrkesvägledare. Elevvårdsfrågor diskuteras även löpande under skolans lärarmöten. 
Samtalsterapeut kommer varannan vecka till skolan. Varannan vecka kommer skolsköterskan. Vid 
behov anlitas även leg. kurator. 
 
Skolsköterskan ska arbeta förebyggande och samarbeta med läraren i Idrott och Hälsa när det gäller 
ANT utbildning/information samt information om sex och samlevnad. 
 
Skolläkaren anlitas vid behov. Studie- och yrkesvägledaren finns på skolan ett antal dagar per 
termin.  
 
Handlingsplan mot mobbning 
 
Handlingsplan mot mobbning finns som bilaga till den lokala arbetsplanen. 
 
Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 
 

1. Analys av läsning och skrivning 
2. Beskrivning av elevens behov 
 

a. anpassade läromedel – läroböcker på band (om de finns tillgängliga) 
b. individinriktade metoder med anpassat arbetssätt – förlängd tid vid skriftliga prov, 

senarelagt datum för prov, förlängd studietid och stödundervisning 
c. föräldrasamverkan 
d. kunskapsbedömning på annat sätt än skriftligt, när det är möjligt ur 

redovisningssynpunkt 
 
3. Mål för eleven 
 

a. minst G i 100 % av kurserna. Fullständigt slutbetyg. 
 

4. Planering av åtgärder 
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a. åtgärderna vägs mot behov/resurser och sammanställs tillsammans med mentor 
 
5. Utvärdering 
 

a. har eleven nått målen med stöd av åtgärderna? 
 

Stödundervisning 
 
I matematik och engelska erbjuds eleverna en lektion per vecka. 
 
Elevvårdskonferens 
 
Elevvårdskonferens äger rum en gång per år (VT). Ledamöter i elevvårdskonferensen är: 
 

1. rektor 
2. företrädare för elevvården 
3. mentorer och annan berörd personal 

 
 
Elevvårdskonferensen protokollförs. 
 
 
Kontakt med föräldrar 
 
Föräldrar till de elever som inte är myndiga får bland annat följande möjligheter till insyn i sina 
barns skolarbete: 

1. Skriftlig mitterminsrapport inkl. frånvarorapport och ev. IG-varningar 
2. Skriftliga omdömen på ej avslutade kurser (terminsvis) 
3. Samlat betygsdokument 
4. Föräldramöte en gång per termin 
5. Möjlighet att närvara vid elevens utvecklingssamtal 
6. Telefonkontakt vid hög frånvaro/studieproblem 

 
 
Krisplaner, drogpolicy, jämställdhetsplan 
 
Dessa planer utarbetas under 2003/2004 
 
 
SKOLANS ORGANISATION 
 
Huvudman för Nordiska Musikgymnasiet är Nordiska Musikgymnasiet AB. Vd i bolaget/rektor för 
Nordiska Musikgymnasiet är Monika Kowalska. Styrelsesuppleanten är Irena Kowadlo. Under år 
2003 kommer bolagets styrelse att utökas med tre ledamöter. Bolagets revisor är Mats Bondeson 
(BDO Feinstein Revision) 
 
Skolans rektor har verksamhetsansvar. Skolan har idag 19 timanställda musiklärare, 1 timanställd 
specialpedagog, 7 deltidsanställda lärare, en deltidsanställd skoladministratör samt en 
deltidsanställd konsertkoordinator. Könsfördelningen bland de anställda är 69% kvinnor och 31% 
män. 
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Lektioner i Naturkunskap A, Idrott och Hälsa, Filosofi A och Moderna Språk tillhandahålls av 
Stockholms Fria Gymnasium som har utbildningsavtal med Nordiska Musikgymnasiet.  
 
 
EKONOMI 
 
Skolan finansierar sin verksamhet med den kommunala ersättning som utgår för varje elev. Under 
det första verksamhetsåret var inga lån tagna. Räkenskapsåret 2001/2002 baserades på 19 elever. 
Bolagets redovisade resultat för 2001/2002 är 2849 kr. Skolan drivs utan vinstsyfte och allt ev. 
överskott skall gå tillbaka till verksamheten. 
 
KOMPETENSUTVECKLING 
 
Skolan har nyligen anställt egna lärare (augusti 2002) och värnar om medarbetarnas fortlöpande 
kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsplan kommer att upprättas under lå 2003/2004. 
 
 
UTVÄRDERING OCH KVALITETSREDOVISNING 
 
Skolans verksamhet ska kontinuerligt utvärderas. Instrument för utvärderingen är enkäter för både 
elever och personal. Enkäterna är baserade på den lokala arbetsplanens mål. 
 
Utvärdering ska ske minst en gång per år i maj månad. Vid behov görs utvärderingar under andra 
perioder av läsåret. Förbättringsarbete med utgångspunkt i utvärderingarna skall ske genom att: 
 

• Behovet av förbättringsåtgärder formuleras 
• Beslut om hur arbetet skall genomföras 
• Tidpunkt för uppföljning fastställs 
• Ansvar fördelas 

 
Sammanställning av utvärderingarna görs en gång per år i anslutning till den skriftliga 
kvalitetsredovisningen. 
 
Den lokala arbetsplanen skall revideras och uppdateras minst en gång per år. 
 
Nordiska Musikgymnasiets skriftliga kvalitetsredovisning omfattande det första verksamhetsåret 
2001/2002 utkommer i slutet av april 2003. 
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Introduktionsvecka ht-03 
 
Höstterminen 2003 inleddes med en introduktionsvecka innehållande olika aktiviteter för 
att ge elever och lärare möjlighet att lära känna varandra, för att introducera inflyttade 
elever i Stockholm (bl.a. stadsvandring, studiebesök mm). 
Under denna vecka arbetade vi mycket med studieteknik med boken ”Dina studier och ditt 
liv” som grund. 
Lärarnas utvärdering visar att veckan varit mycket positiv – lärare och elever har på ett bra 
sätt lärt känna varandra och inflyttade elever har snabbt lärt sig hitta till olika 
musikinstitutioner på  den nya hemorten. 
Dock var alltför stor del av tiden avsatt till studieteknik (som f.ö. även ingår i kursen SvA) 
och introduktionsveckan kändes alltför teoretisk. 
Alla är dock överens om att en introduktionsvecka är bra men att den fortsättningsvis skall 
innehålla fler moment med direkt anknytning till de musikämnen eleverna skall läsa. 


