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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. Samarbetet med Stockholms Fria 
Gymnasium fortsatte under perioden ht 2001 t o m vt 2003.  
 
Fr. o m. ht 2003 flyttade vi till egna lokaler i Liljeholmen. De nya lokalerna 
förvaltas av AB Stadsholmen och har varsamt anpassats till vår verksamhet. 
Fastigheten har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och har blå 
färgmarkering enligt Stockholms stadsmuseums klassificering över 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Lokalernas yta är 830 kvm och 
planlösningen passar vår verksamhet mycket bra. Det finns tre stora klassrum, 
ett lärarrum, skolexpedition, rektorsexpedition, gott om mindre övningsrum och 
ensemblerum, en egen konsertsal, elevkök samt ett elevboende för de elever 
som har sökt sig till vår skola från andra kommuner. Ventilationen är anpassad 
enligt de krav som ställs för skolverksamhet. 
 
Under perioden ht 2003 – vt 2009 hade vi ett samarbete med Internationella 
Gymnasiet i Liljeholmen. Samarbetet innebar att våra elever hade möjlighet att 
läsa moderna språk på Internationella Gymnasiet. Fr o m ht 2009 fick vi en ny 
samarbetspartner inom moderna språk – Stockholms Estetiska Gymnasium, en 
skola belägen på 5 min avstånd från Nordiska Musikgymnasiet. Samarbetet 
med Stockholms Estetiska Gymnasium har visat sig fungera mycket bra och 
kommer att fortsätta även under nästkommande läsår. Nordiska 
Musikgymnasiet och Stockholms Estetiska Gymnasium har av regeringen fått 
dispens att samverka inom språkundervisningen. 
 
Närmare beskrivning av verksamheten och skolans profil finns i Nordiska 
Musikgymnasiets lokala arbetsplan.  
 
Under skolkonferensen 10/5 2012 tog vi ett gemensamt beslut om att ändra 
kvalitetsredovisningens redovisningsperiod från kalenderår till läsår. Denna 
kvalitetsredovisning belyser därför vårt gemensamma pedagogiska arbete på 
Nordiska Musikgymnasiet under läsåret 2013/2014. I redovisningen kommer de 
viktigaste aktiviteterna att beskrivas och utvärderas ur ett kvalitetsperspektiv så 
att vi kan fortsätta att förbättra samtliga delar av vår verksamhet.  
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2. Ekonomi – resurser 
 
Verksamheten finansieras med den kommunala skolpengen och i januari 2014 
beslutade Skolverket att höja skolpengen för vår riksrekryterande estetiska 
spetsutbildning för att anpassa resurserna till utbildningens kvalitet.  
 
Elevbilden ht 2013/vt 2014 såg ut på följande sätt: 
 
Elever i åk 3 19 st (12 flickor, 7 pojkar) 
Elever i åk 2 15 st (6 flickor, 9 pojkar) 
Elever i åk 1 18 st (13 flickor, 5 pojkar) 
 
Sammanlagt 52 elever 
 
Under läsåret 2013/2014 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet: 
 
1. Specialutformat program, inriktning klassisk musik 
2. Estetiskt program inriktning klassisk musik (GY11) 
3. Riksreryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11) 
4. Språkintroduktion (GY11) 
5. Preparandutbildning (GY11) 
 
Inom ramen för internationellt samarbete har vi under läsåret 2013/2014 haft ett 
antal internationella elever (ingår i ovanstående sammanställning) 
 
Elever från EU (Estland, Spanien, Italien, Tjeckien, Frankrike) 5 st 
Elever från övriga världen (USA, Japan, Thailand, Turkiet) 5 st 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under 
räkenskapsåret 2013-07-01 –2014-06-30 hänvisar vi till bolagets 
årsredovisning. 
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3. Verksamhetens struktur ht 2013 / vt 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Huvudman för Nordiska Musikgymnasiet är Nordiska Musikgymnasiet AB. 
Bolagets styrelse består av tre ledamöter. VD för bolaget är skolans rektor 
Monika Kowalska. Bolaget drivs utan vinstsyfte och allt eventuellt överskott går 
tillbaka till verksamheten. För revision av bolaget svarar en auktoriserad revisor 
från BDO Sverige. 
 
Alla lärare i allmänna ämnen ingår i en pedagogisk grupp (PG) som tillsammans 
med rektor arbetar med frågor kring skolans policy, elevvård, åtgärdsförslag och 
planering. Pedagogiska gruppen sammanträder varje vecka. Lärare i 
musikämnen ingår i en musikpedagogisk grupp (MG) som tillsammans med 
rektor arbetar med frågor rörande skolans konstnärliga verksamhet. Den 
musikpedagogiska gruppen sammanträder varje vecka. Båda grupperna träffas 
regelbundet för att bl. a. diskutera aktuella frågor, arbeta med 
ämnesövergripande teman mm. Skolans elevråd bjuds regelbundet in till 
pedagogiska gruppens möten för att gemensamt diskutera utvecklingsområden 
inom verksamheten. 
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Inför läsåret 2013/2014 beviljades Nordiska Musikgymnasiet ekonomiska medel 
för en försteläraretjänst. Tjänsten tilldelades ledaren för den musikpedagogiska 
gruppen, sångpedagogen Maria Höglind. 
 
På Nordiska Musikgymnasiet arbetar f. n. en deltidsanställd skoladministratör 
med ansvar för bl. a. betygsregistrering, frånvaroregistrering, dagliga elev- 
föräldrakontakter mm. 
 
Till skolan är en stor grupp musiklärare knutna som undervisar enskilda elever i 
huvud- och biinstrument. Skolan har avtal med fristående SYV och eleverna har 
god tillgång till studie- och yrkesrådgivning. 
Skolläkare/skolsköterska/kurator/psykolog med mottagning finns också knutna 
till skolan. 
 
På Nordiska Musikgymnasiet använder vi Skolapp - en webbaserad 
administrativ plattform. Via Skolapp sköts bl. a schemaläggning, tillgång till 
studieplaner, skriftliga omdömen, betygssättning samt kompletterande 
kommunikation med elever, föräldrar och personal. 
 
Under läsåret 2013/2014 implementeradedes användning av plattformen 
Google Apps for Education. Plattformen används av samtliga elever, PG och 
MG och är ett mycket bra verktyg. Google Apps Education Edition är en svit av 
värdbaserade kommunikations- och samarbetsprogram som är uformade för 
skolor och universitet. Google Apps omfattar Gmail (webbmailtjänster), Google 
Kalender (delade kalendrar), Google Talk (snabbmeddelanden och VoIP), 
Google Dokument (skapa och dela dokument online) och en startsida som gör 
det möjligt att skapa en anpassningsbar hemsida på en specifik domän.  
Utöver Google Apps plattformen arbetar personal direkt på skolans egen server 
för lagring och hantering av specifik information.  
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Mål 

 
Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna samt i läroplanen för gymnasieskola 2011 och dessa 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, gymnasieförordningen, läroplanen för 
gymnasieskolan, program- och examensmålen, Skolverkets ämnes- och 
kursplaner är några av de styrdokument som skolan tillämpar. 
 
Ett antal lokala styrdokument finns på skolan, bl. a. den lokala arbetsplanen, 
lokala kursplaner (t o m vt 14), arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda 
handlingsplaner. För mer detaljerad beskrivning av skolans övergripande mål 
och verksamhet hänvisar vi till Nordiska Musikgymnasiets lokala arbetsplan.  
 
Den lokala arbetsplanen är på Nordiska Musikgymnasiet ett av de viktigaste 
redskapen för ett strukturerat utvecklingsarbete. Arbetsplanen finns tillgänglig i 
en gemensam mentorsmapp i skolans datasystem samt på skolans hemsida 
och den uppdateras kontinuerligt allteftersom det tillkommer nya avsnitt efter 
diskussioner inom den pedagogiska gruppen. 
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Resultat och måluppfyllelse 

 
 

1. Kunskaper 
 
På Nordiska Musikgymnasiet vill vi ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper 
genom flexibla lärprocesser. Undervisningen bedrivs i form av: 
a. Lektioner 
b. Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök 
c. Självständigt arbete med handledning, i grupp- och projektform 
d. Föreläsningar, workshops, master classes 
e. Ämnesövergripande studier 
f. Resor, internationella samarbeten 
g. Musikredovisningar 
h. Arbete med elever med behov av särskilt stöd 
i. Samarbete med andra skolor 
j. Övrigt pedagogiskt arbete  
 
 
a. Lektioner. 
 
På Nordiska Musikgymnasiet är all undervisning lärarledd och sker 
huvudsakligen i lektionsform i ljusa och trevliga klassrum. Eleverna har tillgång 
till datorer samt till ett välutrustat skolbibliotek. Eleverna arbetar enskilt och i 
grupp. Lektionerna görs omväxlande för att alla elevers olika lärstilar ska 
tillgodoses. Genomgångar varvas med diskussioner och klassrumssamtal. 
Läxförhör sker såväl muntligt som skriftligt. Elever ges chans att redovisa 
kunskaper, åsikter och argument både muntligt och skriftligt.  
 
På Nordiska Musikgymnasiet läser vissa elever utökade naturvetenskapliga 
kurser inom ramen för det valbara kursblocket. Undervisningen har 
schemalagda pass med coachande lärare och eleverna använder Hermods 
webbaserade kurser som studiematerial. 
 
 
b. Studiebesök, teater- konsert- och operabesök. 
 
Vi lägger stor vikt vid att låta eleverna inhämta kunskaper utanför klassrummet. 
Vi vill ta fasta på att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan 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. 
Under verksamhetsåret  har följande studiebesök genomförts: 

 
 
 

Studiebesök Hi2b-kultur 
 
Under kursen Hi2b, som man läser i årskurs 2 har vi som vanligt gjort ett flertal 
studiebesök. Traditionsenligt besökte vi Storkyrkan i samband med att vi läser 
om medeltiden för att studera den gotiska arkitekturen. Nationalmuseum är 
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fortfarande stängt för renovering så det besöket fick ersättas av ett mindre 
grupparbete i klassrummet. Som underlag användes dock Nationalmuseets 
arbetsmaterial om romantiken. Kursen avslutades i maj med det obligatoriska 
besöket på Moderna Museet. I år hade vi ett samarbete med kursen 
Konstarterna och samhället när det gällde modernismen. Det innebar att de 
elever som gjort fördjupningsuppgiften inom KoS inte behövde göra en fullödig 
konstanalys för att nå de högre betygen. De elever som av olika anledningar 
inte gjort fördjupningsuppgiften kunde å andra sidan göra den traditionella 
konstanalysen av ett modernistiskt konstverk och därmed få godkänt på 
momentet modernism i både Hi2b och Kos.  
 
Vid varje studiebesök har eleverna haft uppgifter som skall lösas på plats och 
närvaro och resultat har varit goda. Vi diskuterar alltid igenom besöken på 
kommande lektioner.  

 
Studiebesök Re 
 
Tyvärr blev det av flera olyckliga anledningar inget besök på Stockholms 
synagoga. Däremot besökte vi som vanligt Stockholms Moské vid 
Medborgarplatsen. Besöket ägde rum 21 januari och var uppskattat av de 
elever som medverkade.  
 
Studiebesök Hi 1b 
 
Under arbetet med Nordisk medeltid så besökte vi Stortorget i Gamla stan. Två 
elever hade gjort ett fördjupningsarbete om Stockholms blodbad som de valde 
att redovisa på plats. Det traditionella studiebesöket på Armémuseum hade 
fokus på den permanenta utställningen om Sveriges stormaktstid. Till besöket 
får eleverna ett frågeformulär att fylla i.  
 
Gemensamma konsert- och teaterbesök 
 
Vid läsårets första konsert behövde vi inte förflytta oss. Musikteatergruppen 
"Operabyrån" kom till NMG med sång, dans, instrument, rekvisita och en hel 
scenografi. Deras föreställning "Kurtisanen och kärleken" berättade om 
tonsättarinnan Barbara Strozzi i Italiens 1600-tal och hennes situation som 
kvinna, visserligen respekterad men i en värld av manliga kompositörer. Efter 
föreställningen höll ensemblen en uppskattad workshop i medeltidsdans. 
Skolans sedvanligt tjänstvilliga elever hjälpte ensemblen så att upp- och 
inpackning gick snabbt och enkelt. Även detta var en praktisk, nyttig insikt i vad 
som kan ingå i artisters arbete. Kontaken angående denna föreställning gick via 
Länsmusiken. 
 
Lite senare under terminen var vi på operaföreställning på Folkoperan. Vi 
upplevde en fantasifull uppsättning av W.A. Mozarts "Trollflöjten". En hel del av 
musiken känner eleverna redan till och det inverkade på deras positiva 
mottagande av kvällen. Alla gick lyckliga hem den kvällen! 
 
Länsmusiken i Stockholm producerar skolföreställningar på "Musikaliska" på 
Nybrokajen 11. Vi gjorde två besök där under höstterminen. Den första var 
berättarföreställningen "Maria Johansdotter". Eftersom vi sett den förra året 
visste vi att det var en värdefull föreställning ur många perspektiv. 
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Marias/Magnus levnadsöde uppfattades lika gripande och upprörande av 
eleverna nu som förra gången.  
 
På Musikaliska var vi till sist på en konsert där sångerskan Katarina Hallberg 
framförde sina egna tonsättningar av Karin Boyes dikter. Tillsammans med 
henne på scenen fanns gitarristen Erik Ronström och cellisten Jonas Bleckman. 
Karin Boyes textrad "Min hud är full av fjärilar" gav föreställningen sitt namn.  

 
Vid besöket på Folkoperan såg skolan till att föräldrar fick tillfälle att följa med till 
ett rabatterat pris. De familjer som utnyttjade erbjudandet uttryckte stor 
tacksamhet för skolans initiativ och gillade föreställningen. 
 
Vårterminen 2014 var full av konsertprojekt med tillhörande intensiv 
repetitionsverksamhet samt av nationella prov m.m. så vi lät bli att gå på fler 
konserter/föreställningar för att inte slita ut våra elever. 
 
Förberedelser inför konserterna och föreställningarna har gjorts i olika kurser, 
t.ex. inom de olika kurserna i svenska och svenska som andra språk och i 
kursen Estetisk kommunikation. 

 
Under hösten gav Gehrmans Musikförlag ut en antologi över svenska 
romanser. Alla elever med sång som huvud- eller biinstrumen samt övriga 
intresserade på NMG inbjöds att följa med på releasekonsert på Kungliga 
Musikhögskolan. Sångeleverna på KMH gav tillsammans med läraren/pianisten 
Anders Kilström smakprov ur samlingen och visade samtidigt upp några av de 
verkliga pärlorna ur svenska tonsättares produktion för sång och piano. Under 
konserten fick våra elever också chans att inse vilken nivå sångarna på 
högskolenivå har nått. Senare har en del av NMG-sångarna sjungit sånger ur 
antologin. 
 
Musikhögskolan gästade NMG under höstterminen med en konserter som 
också var kandidatexamen vid KMH. Det var Robert Lind, tidigare elev vid 
NMG, som visade både sina lärare på högskola och oss på NMG hur han 
utvecklats som sångare och artist. Ett framträdande som uppskattades av 
NMG:s elever och gav våra elever ett tydligt tecken på en möjlig väg att gå efter 
gymnasietiden. 
 
Nordiska Musikgymnasiet planerar att under läsåret 2014/2015 i samarbete 
med Kungliga Musikhögskolan och Emil Sjögren-sällskapet genomföra en 
konsert där Emil Sjögrens produktion sätts i centrum. Tanken är att  konserten 
ska föregås av en temadag eller workshop.  

 
Tv och radioprojekt 
 
I maj bokade NMG radio-studio och TV-studio på Tekniska museet under en hel 
dag. Med hjälp av museets instruktörer framställde grupperna nyhetssändningar 
i TV och debattprogram i radio. De fick ta ställning till bl.a. nyhetsvärdering, 
källkritik, upphovsmannarätt och etiska problem.  
Eleverna inom grupperna fick var och en sin roll och skötte uppdrag med 
kameror, ljud, sändningsledning och agerade nyhetsförmedlare framför 
kamerorna samt debattörer i radio.  
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Eleverna visade goda förkunskaper och förmåga att argumentera för sina 
åsikter på ett drivet sätt i radioinslagen. En elev gjorde snabbt skolans logga till 
TV-format. En annan elev producerade en jingel till radiosändningen. 
Alla skötte sina uppdrag på kompetenta sätt och programmen blev mycket 
personligt utformade. En särskild eloge ges till våra studenter från andra länder 
som efter kort tid i Sverige, mellan 9 månader och 3 läsår, ställde sig framför 
kameror och/eller mikrofoner och framträdde på bra svenska.  

 
 

En av grupperna efter inspelningen i TV studion 
Foto: Justyna Krzyzanowska 
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c. Självständigt arbete med handledning i grupp- och i projektform. 
 
Bandprojektet 
 
Med start under vårterminen 2014 initierade vi på Nordiska Musikgymnasiet ett 
bandprojekt. Projektets koncept är att erbjuda eleverna möjlighet till 
gränsöverskridande musikprojekt där tillfälle skall ges för de elever som har ett 
brinnande intresse för andra musikstilar där song- och musicwriting är självklara 
ingredienser. Det nuvarande bandet består av fyra medlemmar som sjunger 
och spelar keyboard, trummor, elgitarr och elbas. Bandet uppträder vid olika 
konserttillfällen, både i skolans egen konsertsal och på andra externa platser.  

 

Bild från konserten i Lofta kyrka 
 

 
Gymnasiearbetet 
 
Gymnasiearbetet 100 poäng läser eleverna i årskurs tre. Vi har lagt upp 
Gymnasiearbetet så att klassen planerar och genomför sin examenskonsert.  
Slutproduktionen äger rum på vårterminen i åk 3.  
 
Gymnasiearbetet  är en ämnesövergripande kurs där eleverna får träna sig i att 
arrangera en konsert. Förutom planering, upprättande av projektplan och 
budget får eleverna lära sig att samarbeta i grupp i projektarbetsform. Denna 
övning blir mycket realistisk och är en god erfarenhet för dem. Vi har haft ett 
nära samarbete med kursen Entreprenörskap där moment som budget, 
projektplanering och marknadsföring har gåtts igenom på ett teoretiskt plan för 
att eleverna sedan kunnat genomföra teorierna i praktiken inom 
Gymnasiearbetet.  
 
Inom projektet finns en sedan tidigare bildad ideell förening som den nya 
klassen tar över vid ett årsmöte i slutet av vårterminen. Föreningen skall ha en 
ordförande och styrelse. Den har ett visst samarbete med RUM, Riksföreningen 
Unga Musikanter. Genom kontakter bokades S:t Jacobs kyrka vid 
Kungsträdgården som konsertlokal. Konserten gick av stapeln den 9 maj och 
den blev välbesökt. Runt 200 personer samlades i kyrkan och glädjande var det 
många utifrån utan direkt koppling till skolan. Slutresultatet blev en mycket bra 
och uppskattad konsert. Gruppen har fungerat bra tillsammans även om det, 
som i de flesta grupper funnits spänningar.  
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Konsertverksamheten på NMG 
 
Nordiska Musikgymnasiets elever uppträder regelbundet i skolans konsertsal. 
Eleverna i årskurs 2 står för alla arrangemang kring konserterna. De gör 
program, sammanställer och framför muntliga presentationer av 
konsertstyckena, planerar och genomför smidiga omflyttningar på scenen samt 
sköter värdskap i publikfoajén.  
Planeringen görs av eleverna med hjälp av lärarna i Estetisk kommunikation 
och Svenska. 
 

 
Vokalgruppen - Nordiska musikgymnasiets vokalensemble 
 
Gruppen Vokal startades år 2008 av elever på skolan och har sedan dess haft 
omkring 10 medlemmar. Flera av gruppens medlemmar har sedan dess valt att 
stanna kvar, även när de har tagit studenten och avslutat sina studier på 
skolan. Inför hösten 2013 valde dock Vokals ledare att avsluta sitt uppdrag och i 
samband med detta beslöts från skolans sida att omorganisera gruppen och 
kalla den Nordiska Musikgymnasiets Vokalensemble. NMV är från och med 
hösten 2013 en projektgrupp som leds av en av skolans lärare, Elisabeth 
Hellström, och som under höstterminen 2013 repeterade in ett program med jul- 
och luciarepertoar att framföra i under resan till Italien i december, vilken 
genomförts av Vokal tidigare år. Resan arrangerades, som tidigare, av 
Assosvezia (Svensk-italienska handelskammaren i Milano) och svenska 
ambassaden i Rom under 4-5 dagar i mitten av december. Under dessa dagar 
genomförde NMV luciatåg och -konserter på bl.a. svenska ambassadens och 
svensk-schweiziska handelskammarens julfester, Piazza di Pietra i Rom, 
kyrkan San Fedele i Milano samt svenska företag (IKEA, Alfa Laval, m.fl.). 
Uppdragsgivarna var mycket nöjda med ensemblens framträdanden och har 
bjudit in dem att återkomma i december 2014. Provsjungning till NMV planeras 
hållas inför varje nytt läsår och är endast öppen för skolans elever. Gruppens 
huvudprojekt är resan till Italien; andra eventuella konserter och framträdanden 
sker i mån av tid och under vårterminen medverkar eleverna i andra ensembler 
på skolan. Deltagande i ensemblen kan ingå som en del i kurserna Ensemble 
med körsång, Ensemble 2 eller Körsång 2. 

 
 

Luciaarrangemang 
 
Under ht 2013 genomförde vi vårt årliga Luciaprojekt som mynnade ut i externa 
uppträdanden på Luciadagen. Luciaprojektet blev en lyckad satsning som 
visade prov på elevernas samarbetsvilja och självständighet. 
Luciauppträdanden på företag ger extra ekonomiskt bidrag som Nordiska 
Musikgymnasiet använder för att finansiera olika resor, t ex läsårets konsertresa 
till Småland. 
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Luciauppträdande på Bååtska Palatset 
 

Konsert på Musikaliska/Nybrokajen 11 
 
Den 8/4 2014 genomförde vi en mycket lyckad konsert i samarbete med 
Länsmusiken, Stockholms Estetiska Gymnasium och Stockholms 
Ungdomssymfoniorkester. Konserten ingick i Länsmusikens serie Unga 
Musiker och på programmet stod bl. a. A. Vivaldis Gloria för kör och orkester. 

Unga Musiker på Musikaliska 
 
 
Lunchkonserter i St: Jacobs kyrka 
 
Under läsåret 2013/2014 fick elever vid Nordiska Musikgymnasiet återigen 
förmånen att få delta i St: Jacobs kyrkas lunchkonsertverksamhet, projektledd 
av organisten och läraren Joakim Andersson. Lunchkonserterna i St: Jacobs 
kyrka var ett regelbundet och uppskattat inslag i elevernas musikschema under 
läsåret.  
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Konsert under Kulturnatt Stockholm 
 
Den 26 april 2014 medverkade Nordiska Musikgymnasiet under evenemanget 
Kulturnatt Stockholm med en konsert i St: Jacobs kyrka. På programmet fanns 
musik från när och fjärran med ett antal ensembler och kör.  
 
Unga spelar för unga - för Världens barn 
 
Den 6 oktober deltog Nordiska Musikgymnasiets kör och stråksolister i en stor 
galakonsert i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen  för att uppmärksamma 
Riksförbundet Unga Musikanters 35-årsjubileum och samtidigt bidra till 
Världens barns insamlingar. 

 

Unga spelar för unga - Eric Ericsonhallen 
 
 

d. Föreläsningar,  workshops, master classes, tävlingar. 
 
Entreprenörskap 
 
Under höstterminen kom författaren, litteraturkritikern och doktoranden Josefin 
Holmström och berättade om hur det är att jobba som frilansande 
kulturarbetare. Hon gav en personlig bild av hur det är att förverkliga sin dröm 
om att kunna leva på sitt skrivande. Josefin började sin berättelse från tiden då 
hon själv gick på Nordiska musikgymnasiet via studier vid Oxford och 
frilansuppdrag på SvD till stundande doktorandstudier i Cambridge  
 
Konstarterna och samhället 
 
Inom den nya kursen Konstareterna och samhället tog vi avstamp i 
musikhistorian och bjöd därför in tre gästföreläsare, docent Owe Ander från 
Stockholms universitet som föreläste om romantiken. Han medverkan tidigare 
år, då inom kursen Musikhistoria har varit mycket uppskattade, så även denna 
gång. Vidare bjöds f d eleven Joakim Andersson, organist inom 
Domkyrkoförsamlingen  in för att hålla sin uppskattade och engagerande 
föreläsning om Wagner. Avslutningsvis höll skolans sångpedagog Maria 
Höglind under hösten en föreläsning om hur det fungerar på operan. Hon 
berättade uppskattat om egna minnen från sin tid som aktiv operasångerska.  
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Workshop i GeMu (gehörs- och musiklära) 

 
Workshopen var organiserad för samtliga elever på skolan och närvaron var 
relativt hög. 
Uppgiften var att eleverna i grupp skulle endera tonsätta eller arrangera ett 
stycke musik utifrån given uppgift efter nivå i musikteori.  
 

  
Nivå 1 - arrangera en låt utifrån melodi och ackord enkel visa 
Nivå 2 - arrangera en låt utifrån melodi utan ackord enkel visa  
Nivå 3 - gestalta en text musikaliskt häfte med olika texter 
 
Det konstnärliga resultatet var långt över det förväntade och det var en dag som 
genomsyrades av entusiasm och konstnärlig flit. 
Slutresultatet redovisades och dokumenterades via video. 
 
GeMu - stuga 
GeMu (Gehörs- och musiklära)-stuga är nytt för läsåret 2013/2014. Lärarna i 
Gehörs- och musiklära har tidigare uppmärksammat att få elever gör sina läxor 
och inlämningsuppgifter i kursen. Dessutom har musiklärarna gemensamt 
diskuterat problemet med sjunkande kunskaper i notläsning hos eleverna. 
GeMu-stugan infördes som ett led i att komma till rätta med dessa två problem 
och är schemalagd 45 minuter/vecka för alla elever som läser GeMu 1 eller 2. 
Lektionerna leds av en av lärarna i GeMu. Eleverna har under läsåret främst 
använt tiden till att göra sina läxor och inlämningsuppgifter och kunnat få hjälp 
med dessa av ansvarig lärare. För elever i främst år 1 som började på skolan 
med lite kunskaper i musikteori och gehör har lektionerna också kunnat ägnas 
åt extra genomgångar och repetition av aktuella moment. På den avslutande 
skolkonferensen i juni ska projektet utvärderas, för att se om det har kunnat 
lösa ovan nämda problem. 
 
 
Introveckan 
 
Introveckan hösten - 13 
 
Dag 1, måndag,  började med upprop för gamla och nya elever. Nytt för i år var 
att vi ville ge de nya eleverna chansen att träffas och lära känna varandra lite 
mer än tidigare år. Det har varit ett önskemål som framkommit i utvärderingar vi 
gjort. Därför bjöds de nya eleverna på fika i Pastorsexpeditionen, medan de 
gamla eleverna fikade på skolgården. Vi delade upp eleverna klassvis för 
information och sedvanliga praktiska bestyr av (nyckelutdelning, fotografering 
m.m.). Även detta med tanken att de nya eleverna skulle få lära känna sin klass 
lite bättre och samtidigt känna lite trygghet tillsammans bland övriga 
nykomlingar.  
 
Dag 2 började med ett notläsningspass och ett pass för elever som har svenska 
som andraspråk. Sedan följde praktiska göromål och information klassvis. Bl a 
kvitterade läroböcker ut och dagen avslutades med inledande metorssamtal.  
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Dag 3 inleddes med ett studiebesök på Musikbiblioteket för de elever som inte 
varit där eller inte skaffat sig lånekort ännu. Efter lunchen var det 
notläsningspass och ett engelskapass inlagt innan musikprojektet drog igång. 
Sista timmen fanns det möjlighet att boka in och hålla mentorssamtal.  
 
Dag 4 var det ett notläsningspass och ett pass med svenska som andraspråk 
som  inledde dagen. Efter det samlades vi för gemensam avfärd in till stan och 
S:t Jacobs kyrka där vi avnjöt en konsert. Medverkande var bl a Eric Ander och 
Joakim Andersson, f d elever från skolan. Besöket var även ett sätt att visa och 
göra de nya eleverna bekanta med kyrkan. Genom Joakim Andrssons försorg 
erbjuds skolan att hålla lunchkonserter där c:a en gång i månaden. Vi hade 
medhavd matsäck som intogs i Kungsträdgården strax innan konserten. 
Eftermiddagen vigdes åt det fortsatta arbetet med musikprojektet och 
möjligheten att ha mentorssamtal sista timmen på dagen fanns även i dag.  
 
Fredagen startade kurserna upp och vi läste efter ett särskilt schema. Efter ett 
lyckat försök förra året att börja läsa kurserna redan på fredagen beslöt vi att 
göra så i år med. Ett specialschema för dagen togs fram där vi försökte komma 
igång med de stora och tunga kurserna först.  
 
Polstjärnepriset 
 
Nordiska Musikgymnasiet värnar om elevernas individuella utvecklingsmål och 
uppmuntrar elevernas egna musikprojekt. Under höstterminen 2013 deltog en 
av våra violinelever, Yuko Matsumoto, i musiktävlingen Polstjärnepriset där hon 
kvalificerade sig till semifinal och fick ett särskilt hedersomnämnande i sin 
instrumentgrupp. 
 
American Protege International Competition 
 
Under höstterminen 2013 deltog en av våra violinelever, Yuko Matsumoto, i en 
internationell tävling för unga musiker. Hon blev tilldelad första pris i tävlingen 
och den 20 december 2014 kommer hon att få uppträda i den berömda 
Carnegie Hall i New York.  
 
Arméns Musikkårs folkmusikensemble besöker Nordiska Musikgymnasiet 
 
Den 12 oktober hade vi förmånen att få besök av AMKs folkmusikensemble 
som bjöd eleverna på en lunchkonsert och information om AMKs verksmhet. 
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Lunchkonsert med AMKs folkmusikensemble 
 

 
e. Ämnesövergripande studier 
 
Temadagar 
 
Temadagarna den 9 och 10 december och 27 maj gick under temat ”jobba 
ikapp” även detta läsår. Upplägget var dock lite annorlunda i år. Då det tidigare 
varit lite si och så med närvaron försökte vi att hitta en lösning som 
förhoppningsvis skulle bättra på den. Vi delade därför upp temadagarna i 
december på två halvdagar (eftermiddagar 13-15) där vi hade det traditionella 
upplägget med “stugor” för de olika ämnena, matte, svenska och engelska samt 
omprov, men vi schemalade betydligt fler kursspecifika uppgifter så som prov 
och muntliga redovisningar, men även kunskapssamtal för Mu3 i ämnet EsKo. 
På förmiddagspassen 9-12 hade eleverna luciarepetitioner. Detta upplägg 
gjorde att närvaron förbättrades och flera av eleverna fick en hel del avklarat 
under de båda halvdagarna.  
 
De 27 maj hade PG lagt in ett tema också som eleverna jobbade med under 
halva dagen. Temat var press. Eleverna besökte Tekniska museet där halva 
gruppen fick göra en nyhetssändning i TV och den andra halvan gjorde ett 
debattprogram i radio. Besöket förbereddes vid två tillfällen då eleverna fick 
några övningsuppgifter som PG hämtat från Tekniska museets eget underlag. 
Resultatet finns utlagt på Stockholms fria kanal och kan även ses på Tekniska 
museets hemsida. (Se vidare under rubriken TV-och radioprojektet) Temat var 
mycket uppskattat, men närvaron och arbetsmoralen under ta ikapp arbetet var 
inte lika välbesökt. Dock tog flera elever chansen att jobba ikapp och bli klara 
med de sista uppgifterna.  
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Estetisk kommunikation / Instrument eller sång / Ensemble / Svenska / 
Konstarterna och samhället / Gehör och musiklära / Idrott och hälsa 
 
Eleverna på NMG arbetar med uppgifter som kan redovisas i flera ämnen. 
 
Kontinuerligt under de tre gymnasieåren gör eleverna faktablad om de 
musikstycken som arbetas med i instrument-, sång- och ensemblekurserna. 
Dessa faktablad redovisas även i GeMu, Svenska och Konstarterna och 
samhället. 
 
Under sitt andra år arrangerar eleverna skolans konserter på NMG. De gör 
konsertprogram och presenterar muntligt musiken vid konserttillfällena. 
Förberedelserna görs i både Svenska 2 och EsKo. 
 
I 3:an gör eleverna ett konsertprogram för det egna huvudinstrumentet med 
kommentarer om musik och artister. Det ska vara utformat för att delas ut till en 
konsertpublik. Till det ska en redogörelse och reflektion över hur eleven valt 
musiken och hur arbetsprocessen gått till. Denna uppgift görs i samarbeta 
mellan EsKo och Svenska 3. Det är dessutom en förberedelse inför det 
kandidatarbete eleverna på musikhögskolan ska genomföra. 
 
I kursen Idrott och hälsa gör eleverna en skriftlig uppgift om ergonomi. Denna 
redovisas även i musikkurserna Instrument eller sång samt de olika 
ensemblekurserna där vissa kurskrav på detta sätt kan bockas av. 

 
 
Musikhistoria/Svenska C 
 
Det samarbete som funnits i flera år mellan kurserna Musikhistoria och Svenska 
C kommer att upphöra efter detta läsår. Detta på grund av att 
Musikhistoriakursen inte finns kvar inom GY11. De sista eleverna som läser 
enligt gamla gymnasiet slutar nu. Men för dessa elever har uppläget varit det 
samma som tidigare år, att de väljer ett ämne att fördjupa sig i, att de tränas på 
att följa en mall och skriva självständigt utifrån det egna valda ämnet.  

  
f. Resor, internationella samarbeten 

 
En viktig del i skolans musikundervisning är resor av olika slag. Eleverna ges 
goda möjligheter att resa båda i större och mindre grupper. Under perioden 
gjorde vi följande resor: 

 
Resa till Italien och Schweiz 
 
På inbjudan av Svenska Handelskammaren och Svenska Ambassaden i Italien 
fick ett tiotal elever fjärde året i rad möjlighet att åka till Italien och Schweiz och 
uppträda med ett Luciaprogram.  
 
Denna gång var resan förlagd till Lugano, Milano och Rom, med uppträdanden 
på bl. a. Piazza di Pietra i Rom, Svenska Ambassaden m fl. Besöket var 
återigen mycket uppskattat av både eleverna och arrangörerna och redan nu 
planeras nästa års besök. 
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 NMGs vokalgrupp sjunger i Italien 
 
 
 

Resa till Lofta och Gamleby i Småland 
 
Den 16/5 - 17/5 2014 deltog alla elever och delar av personalen i en 
konsertresa till Småland. På vägen gjorde vi ett mycket uppskattat besök hos 
Södertälje musikklasser där våra elever framförde delar av sitt konsertprogram. 
Musikklasserna bjöd på stämningsfull körsång och det gavs även tillfälle för 
samtliga elever till gemensamt körmusicerande. 
På vägen till Småland hann vi göra ytterligare ett stopp och besöka staden 
Söderköping. Detta blev mycket uppskattat av alla, inte minst av de elever som 
kommer från andra länder och fick då uppleva staden vid den berömda Göta 
kanal. Vistelsen i Småland blev mycket trevlig och konserten i Lofta kyrka 
mycket uppskattad. Västerviks tidningen var på plats och skrev efteråt en fin 
artikel där man skrev om musikalisk elegans som lyste igenom hela 
konsertproduktionen. Vi är mycket välkomna att komma tillbaka till Lofta och 
Gamleby nästkommande läsår. 

   Utanför Lofta kyrka i Småland 
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g. Musikredovisningar 
 
Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i vår verksamhet. Att spela ett 
instrument eller 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 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. Ensemblegrupperna kan således bestå av elever 
från olika årskurser. För att ge eleverna mera utrymme till ensembleövning och 
förhindra eventuella schemakrockar har vi detta läsår åter schemalagt 
gemensam övningstid för ensemblegrupperna. 
 
Körsången ingår i ensembleämnet men bidrar också till bättre sammanhållning 
bland eleverna.  
 
Skolan har under läsåret arbetat huvudsakligen med följande 
redovisningsformer i musik: 
 
Soloredovisningar 
 
En mycket viktig del i elevernas utveckling och undersökning av sitt och andras 
musicerande ligger i öva framförande av sina musikstycken inför en provpublik. 
Skolan erbjuder eleverna denna möjlighet vid interna redovisningar varje 
måndag. Där kan man pröva hur långt instuderingen verkligen nått, hur väl 
memoreringen fungerar, vilka spratt man utsätts för av nervositeten m.m.  

En viktig del i redovisningarna är publiken, d.v.s. skolans övriga elever. De 
tränas i att vara goda lyssnare och uppmärksamma, artiga och generösa 
åhörare som medverkar till att den som uppträder kan pröva sina 
frågeställningar i trygghet. Publiken kan få uppgifter vid redovisningarna, t.ex. 
agera olika sorters publik och sätta sig in i publikens betydelse för musikerns 
prestation.  

Redovisningarna är 1 timme långa. Ibland finns inte tillräckligt med inslag för att 
fylla timmen, men överdragen har under året varit få. 
PG bör diskutera om den tid som blir över när musik inte fyller timmen kan 
användas till andra angelägna, gemensamma aktiviteter.  

Redovisningarna leds av lärare som ingår i Pedagogiska Gruppen efter ett 
rullande schema. En musiklärare är alltid närvarande. 
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Möjlighet till inspelning bör diskuteras vidare av skolan. Eleverna spelar själva 
ofta in sina redovisningar med egen utrustning. 

Planeringen av repetitionerna inför redovisningarna bör diskuteras. Hur vill 
eleverna att dessa ska gå till? Det blir en bra uppgift att ta hand om i Estetisk 
Kommunikation och i elevrådet.  

I och med att kursen Estetisk Kommunikation i fortsättningen finns i alla 
årskurser kommer sambandet mellan redovisningar, konserter och ämnet att bli 
mer betydelsefullt. Vi kommer mer långsiktigt och djupgående kunna arbeta 
med den förändring av inställningen till redovisningarna som tidigare efterlysts. 
De likaså efterlysta förbättringarna vad gäller presentationerna av musiken som 
framförs på solo – och ensembleredovisningar får ett naturligt sammanhang 
med teori och förberedelser under EsKo -lektionerna och praktiskt 
genomförande vid redovisningarna. 

De som framträder kan i förväg ställa sig en fråga angående vad de vill pröva 
vid redovisningen och kanske har de efteråt fått antingen ett svar eller en 
fördjupad frågeställning. Frågan kan vara hur enkel eller hur komplicerad som 
helst bara den är till nytta för den som prövar att uppträda inför publik. Ex. 
”Klarar jag den svåra passagen när jag har publik som lyssnar?”, ”Hörs texten 
när jag sjunger på detta sätt?”, ”Hänger publiken med i min tolkning av stycket 
om jag fraserar på detta sätt?”, ”Står/sitter jag på ett sätt som fungerar i 
konsertsituationen?” m.fl frågor i all oändlighet. 

Ensembleredovisningar 
 
Ensembleredovisningar genomförs två gånger per termin och leds av 
ordförande i Musikpedagogiska gruppen. Dessa redovisningar läggs 
omväxlande på vanlig måndagsredovisning (60 min) och på onsdagarnas 
ensemblelektioner (120 min). Eleverna redovisar både stycken som är färdiga 
och sådana som behöver arbetas vidare på. Alla skolans elever har närvaroplikt 
vid dessa redovisningar och utgör publik när de inte uppträder.  

 
Konsertverksamhet 
 
Nordiska Musikgymnasiet  ordnar kvällstid, minst en gång per månad, konsert i 
skolans vackra konsertsal. Konserterna är öppna för allmänheten. Oftast utgörs 
publiken av  uppskattande anhöriga till artisterna, kamrater, skolans personal, 
m.fl.  

Alla elever deltar med solistiska insatser vid minst ett konserttillfälle per termin 
för att få en realistisk upplevelse av en konsertsituation. Elever som gärna 
uppträder ges möjlighet att anmäla deltagande i fler konserter. Programmens 
längd avgör hur många som kan uppträda vid varje tillfälle.  

Minst två konserter per läsår är renodlade ensemblekonserter då resultaten av 
skolans undervisning i ensemblespel uppvisas. Dessa två konserter är de som 
avslutar varje termin. 
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Villkoret för att få uppträda på NMG:s konserter är att eleven har spelat/sjungit 
sitt stycke vid minst en solo- eller ensembleredovisning. 

Eleverna i Mu2 i kursen Estetisk kommunikation har hand om arrangörskapet 
för konserterna samt står för värdskap i foajén.  

Kaffe/te och tilltugg tillhandahålls alltid vid skolans konserttillfällen. Oftast står 
eleverna i Mu3-klassen för arrangemangen kring detta och tjänar därigenom 
pengar till sitt projektarbete. 

Det finns alltid möjlighet för skolans elever att själva eller med hjälp av 
personalen anordna fler konserter med egna idéer och projekt. 

En av Nordiska Musikgymnasiets egna konsertproduktioner i skolans vackra konsertsal 

 
Terminsprov 
 
Under läsåret 2013/2014 införde vi en ny modell för de tidigare 
terminsuppspelningar som vi fr o m detta läsår döpte om till terminsprov. Varje 
termin utgör terminsprov en avstämning av elevernas kunskaper  i de olika 
musikkurserna. Målet är att ha en gemensam plattform till bedömning av de 
kunskapskrav som återfinns i ett antal olika musikkurser. Under höstterminen 
2013 låg fokus på elevernas notläsningsförmåga medan under vårterminen 
2014 genomfördes rytm- och ensembleprov.  

Examenskonserter  
 
Elevens sista terminsuppspelning (termin 6)  sker offentligt i konsertform och 
kallas examenskonsert. Det är eleverna själva som sköter konsertens upplägg 
inom ramen för gymnasiearbete. Repertoaren bestäms i samråd med lärarna i 
kursen huvudinstrument.  
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Efter treornas examenskonsert 

 
 
 

h. Arbete med elever i behov av särskilt stöd 
 
Läxstöd 
 
På torsdagar mellan 15.50-16.50 har eleverna möjlighet att komma på lärarledd 
läxstödslektion. Där kan eleverna jobba med i princip vad som helst rörande 
skolarbetet. Elever med särskilda behov kan också få obligatoriskt läxstöd 
inskrivet i sina åtgärdsprogram. Det kan också vara elever som ska läsa igen 
kurser p g a att de tidigare inte läst dem eller att de ska läsa upp ett IG/F 
 
Närvaron har under det här läsåret utgjorts av tre till fyra “stamgäster” 
kompletterande med ett varierat antal elever beroende på arbetssituationen 
under läsåret. Generellt kan man konstatera att närvaron ökat sedan tidigare år. 
Det vill säga fler elever utnyttjar möjligheten till läxstödshjälp. Det har med 
andra ord alltså inte bara handlat om elever som hamnat efter utan många sitter 
och jobbar med uppgifter för att inte hamna efter. Elever som går enligt den 
gamla gymnasieskolan har haft obligatorisk närvaro för att få hjälp med kursen 
Rättskunskap. Detta gäller även några elever som har haft IG:n att läsa upp i 
gamla kurser. Här har närvaron varit lite si och så. Det samma gäller en elev 
som läst Sh och Re på introduktionsprogrammet, hennes frånvaro varit större 
än närvaron. Det har även funnit möjlighet att göra omprov på denna tid.  
 
Resurstid i eng, ma och sv 
För de elever som vill förbättra sina kunskaper i engelska, matemtik och/eller 
svenska finns det schemalagda stödtimmar.  
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Matematikundervisningen 
 
Detta läsår har man provat att lägga upp matematikkurs Ma1b på tre terminer 
istället för två. Syftet med detta försök är att kursen är omfattande och kan vara 
övermäktig för de elever som har svårt med matematiken. Dock ges fortfarande 
möjlighet att läsa kursen på två terminer för de som inriktar sig på fortsatta 
studier i matematik. 
 
Man har också provat att ha schemalagda räknestugor två gånger i veckan där 
samtliga elever deltar oavsett kurs i matematik. Detta bör ses över till nästa 
läsår då det varit svårt att hinna med alla elever då det rört sig om upp emot 4 
olika kurser. Behovet av mer separat undervisning i de högre kurserna har 
eleverna gett uttryck för då det varit för lite tid eller ingen alls. En tanke är att 
kurs Ma1b och Ma2b är en grupp och högre kurser en annan. Helhetsintrycket 
av de räknestugor som varit är att arbetsmoralen varit hög hos de flesta.  

 
    IDROTT 

 
Idrotten (idrott 1) bedrivs under två läsår. Under första läsåret får eleverna 
pröva enkla träningsredskap, ett danspass, löpträning och löpteknk, olika 
bollsporter med tillhörande träningsformer. Under det andra läsåret tillkommer 
en större ergonomiuppgif med koppling musik och idrott. Termin 4 avslutas med 
ett större teoriprov kring idrott och hälsa. Det är också möjligt att genomföra 
idrott 2 för elever som genomfört  idrott 1. Det centrala i idrott 2 har varit en 
specialisering inom en sport med uppsats och  handleda pass samt visa 
färdigheter inom sporten. 

 
    NATURVETENSKAP 
 

Under detta läsår har vi haft ett antal elever som har läst kurserna Kemi 1 och 
Naturkunskap 2. Det har varit ett pass i veckan och det har varit möjligt med 
några laborationer som passat kursen. 

 
Stöd i engelska 
 
På måndagar mellan kl. 8.15 och 10.10 finns möjlighet till stöd i engelska (och 
franska) för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Lektionen är 
obligatorisk för elever som har fått F-varning i omdöme, vilket står i deras 
åtgärdsprogram, men stödlektionen är öppen för alla som är i behov av extra 
stöd. 
 
Elever som har ett krockande schema kan på stödtimmen ta igen den missade 
lektionen.  

 
Svenska som andraspråk – nybörjare 
 
Under läsåret har vi haft sju utbytesstudenter och en elev med svensk pappa 
som levt utomlands och under året velat lära sig svenksa på skolan. De kunde 
från början lite eller ingen svenska alls. Eleverna har haft en halvtimme SVAS 
varje dag och de har deltagit i undervisningen i SV 1/SVAS1 respektive 
Sv2/Svas2.  
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i. Samarbete med andra skolor  
 
Moderna språk 
 
Under hela lå 13/14 har NMG haft ett samarbete med Stockholms Estetiska 
Gymnasium kring ämnena Franska 3/4, Spanska 3 och Tyska 3/4. 
Undervisningen i Franska 3 och Spanska äger rum på STEG och 
undervisningen i Tyska och Franska 4 på NMG.  
 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
 
Under 10 års tid har våra elever deltagit i delar av Musikhögskolans 
undervisning. Som exempel kan nämnas: 
● gemensamma huvudinstrumentlektioner 
● orkesterprojekt 
● kammarmusikprojekt 
● konsertprojekt 

 
Även under läsåret 2013/2014 fick vi besök av våra gamla elever, numera 
studenter vid KMH, vilka vid flera tillfällen bidragit till delar av vår undervisning 
och i praktiskt musikutövande. 
 
Musikhögskolan gästade NMG under höstterminen 2013 med en konsert som 
också var kandidatexamen vid KMH. Det var tenoren Robert Lind, tidigare elev 
vid NMG, som visade både sina lärare på högskolan och oss här på NMG hur 
han utvecklats som sångare och artist. 
 
Åtta stycken sångelever på NMG har under vårterminen 2014 deltagit i ett 
pedagogiskt projekt genomfört av Jakob Wall, sångstuderande på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm och på Örebro Musikhögskola. Projektet kommer 
att resultera i en högskoleuppsats. 

 
 
 

j. Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet 
 
Gymnasiemässan 
 
Gymnasiemässan 2013 hade som vanligt många besökare. Skolan använde sig 
av samma upplägg som ht 12. Vi gjorde en muntlig utvärdering av 
gymnasiemässan i PG och all personal som deltog var mycket nöjda med 
skolans insats på mässan.  
Peter Kvist ansvarade för Gymnasiemässans upplägg. 
 
Föräldramöten 
 
Föräldramötet på HT-13 ägde rum 26/9. Under detta möte gjordes en 
presentation av våra lärare och det fanns tillfälle till enskilda samtal under en 
mingelstund. På föräldramötet VT-14 20/3 hölls en kort konsert följt av ett kort 
allmänt informationspass. Därpå fick föräldrarna till ettorna en information om 
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valbara kurser och övriga föräldrar hade möjlighet att ”mingla” med 
ämneslärarna.  
 
Öppethus/informationskväll 
 
Vi bestämde att vi inte skulle ha något traditionellt öppethus i år utan lägga in 
flera informationstillfällen under senare delen av höstterminen/början av 
vårterminen då intresserade ungdomar och föräldrar kunde komma på någon 
av våra konserter och få information om skolan. Datumen anpassades efter 
söktiden för gymnasiet. Det kom relativt många besökare vid ett par tillfällen och 
vi lyckades trimma in ett bra program för dem.  
  
Mentorsarbete och utvecklingssamtal 
 
Varje mentor ansvarar för ett antal elever och i skolans arbetsplan finns en 
detaljerad beskrivning av detta arbete.  
 
I samband med den nya skollagen har vi sedan HT 2012 jobbat med att hitta 
nya rutiner kring elevhälsan och arbetet med åtgärdsprogram. Ett dokument , 
Elevhälsa, rutiner togs fram och fastställdes av PG. Där redogörs i detalj ett 
elevärendes gång och i vilken fas åtgärdsprogrammet kommer in. Bland annat 
beslöt vi att ett åtgärdsprogram skall föregås av en kartläggning som görs 
skriftligt på förtryckt formulär. Kartläggningen görs av mentor tillsammans med 
berörd elev och dennes vårdnadshavare om den inte fyllt 18. För mindre 
”restuppgifter” eller enstaka missade prov kan det räcka med att undervisande 
lärare upprättar en utvecklingsplan. Men är det så att en elev riskerar IG/F i 
någon kurs skall ett åtgärdsprogram upprättas.  Åtgärdsprogrammen tas fram i 
samråd med elev och vårdnadshavare om eleven inte är myndig och utvärderas 
kontinuerligt. De åtgärder som tas fram i ett åtgärdsprogram är uppdelade i 
olika ansvarsområden så att det tydligt framgår vem som ansvarar för de olika 
åtgärderna. Åtgärdsprogrammen görs efter en specifik mall med ett antal 
bilagor bifogade. Vid veckans återkommande PG-möte finns en speciell punkt 
på dagordningen där åtgärdsprogram diskuteras. På så sätt får alla lärare 
information om de åtgärder som planerats och beslutats för olika elever och 
dessa kan diskuteras utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och utvärderas 
kontiuerligt. Åtgärdsprogrammen förvaras i eleverna pärmar. Implementeringen 
av dessa rutiner har fortsatt under läsåret 13/14 då vi även involverat vår 
skolsköterska i processen på ett mer kntinuerligt sätt. Hon medverkar vid våra 
PG-möten varannan vecka.  
 
Under perioden har vi också fortsatt vårt arbete med att ytterligare förbättra 
utvecklingssamtalen och den elevinformation som ges vid mitterminsrapporten 
och inför utvecklingssamtalen. Utmaningen har varit att utveckla och hitta en 
gemensam “mall” för de skriftliga kommentarerna som medföljer varje omdöme 
på SkolApp, dvs hur grundliginformationen ska vara som den undervisande 
läraren skriver om varje elev. Målsättningen är att kommentarerna ska vara 
framåtsyftande och av den art att varje elev, vårdnadshavare och mentor, 
genom SkolApp ska ha god inblick i elevens aktuella studiesituation och 
lägesstatus vid varje mitterminsrapporteringstillfälle.  
 
Utvecklingssamtalen ligger på kvällstid vid två tillfällen under ht och två tillfällen 
under vt. Detta upplägg har för de flesta föräldrar och elever fungerat bra och vi 
har fortsatt att jobba på det viset även under den innevarande perioden även 
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om flera utvecklingssamtal sker på andra tider än de fyra planerade. Detta beror 
ofta på att elevens vårdnadshavare inte finns i Stockholm eller att deras 
arbetssituation gör att de omöjligt kan komma ifrån vid de aktuella tillfällena.  
 
Under ht 2008 bytte vi skoladministrativt system på skolan och har börjat 
använda oss av en webbaserad lösning. Både elever och vårdnadshavare har 
fått möjlighet att logga in via webben och se elevens status i fråga om 
omdömen och frånvarostatistik. Det nya systemet har visat sig vara en stor 
utveckling i vårt mentorsarbete då det nu är möjligt att på ett och samma ställe 
ha enkel tillgång till elevens hela studiesituation. Informationsflödet mellan 
skolan och elev/vårdnadshavare har ökat då det på Skolapp även finns en 
digital anslagstavla. 
 
2. Normer och värden  
 
Skolan ska präglas av demokratiska värderingar. Redan 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”. Gemensamma aktiviteter såsom 
utflykter, stadsvandringar, teater- och konsertbesök samt konsertuppträdanden 
gav tillfälle till många kulturella upplevelser och bidrog till en fin sammanhållning 
bland eleverna.  
 
Arbetet med minskad elevfrånvaro  
 
En viktig del i skolans arbete med normer och värderingar har alltid varit att 
aktivt minska elevernas frånvaro. Ett väl fungerande frånvarorapportsystem, 
nolltolerans vid frånvaro och hundraprocentig rapportering till CSN och 
målsman är de viktigaste inslagen i detta arbete.  
 
Nordiska Musikgymnaiset använder det administrativa systemet SkolApp som 
är heltäckande avseende all slags elevadministration. Detta system underlättar 
för lärare, elever, föräldrar och administrativ personal att direkt kunna ta del av 
elevens studiestatus, även gällande frånvaro. 
Skolans lokala arbetsplan beskriver de regler som gäller för hantering av 
frånvaro.  
 
Skolans utvecklingsarbete för en ökad närvaro sker också via ökat ansvar för 
mentorer samt  arbete med strukturerad elevvård, tydligare information och 
samarbete kring regler. 
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Närvarostatistik läsåret 2013/2014 
 
  
 

 

 
 
 
 
Statistiken redovisar elevernas närvaro och frånvaro i procent fördelat på läsår. 
Den totala olovliga frånvaron har ökat något (1,5%) jämfört med läsåret 
2012/2013 och vi fortsätter arbeta mot vårt mål - 100%.  
 
En del av den olovliga frånvaron beror helt säkert på att elever/målsmän inte 
har gjort en korrekt sjukanmälan till skolan via SkolApp, och vi fortsätter att 
informera om vikten av detta. 
Vi har diskuterat möjligheten att förändra rutinerna för sjukanmälan via vårt 
administrativa system, SkolApp.  
 
Vi fortsätter att diskutera en eventuell återgång till att sjukanmälan skall göras 
per telefon, då personlig kontakt med eleven/målsman gör det lättare för skolan 
att upptäcka och stötta elever med eventuella hälso- och sociala problem. 
 
3. Elevernas ansvar och inflytande 
 
Redan under det första verksamhetsåret bildades Nordiska Musikgymnasiets 
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 skola. På Nordiska Musikgymnasiet har vi skapat en 
plattform för ett välfungerande elevråd och vi är måna om en kontinuerlig dialog 
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med våra elever. Elevrådet deltar regelbundet i möten med skolans 
pedagogiska grupp. Elevrådet inbjuds även till den årliga skolkonferensen. 
 
Elevinflytande är en viktig grundsten i vår verksamhet. Det är till stor del tack 
vare eleverna som vi har kunnat genomföra många lyckade satsningar i vår 
verksamhet. Vi har en levande dialog med alla parter och våra elever känner att  
de kan påverka sin utbildning på flera olika sätt. Elevrådet arbetar aktivt med 
frågor kring elevinflytande och p g a skolans lilla format är beslutsprocessen 
snabb. Exempel på konkret elevinflytande är följande: 

 
 

● Strukturerat elevrådsarbete med schemalagda möten varje alt varannan 
vecka 

● Elevrådet närvarar ofta vid pedagogiska gruppens/musikpedagogiska 
gruppens möten. 

● Elevrådet säljer fika vid skolans konserter och evenemang och samlar in 
pengar till egna projekt. 

● Elevrådet skriver protokoll från möten med pedagogiska gruppen. 
 
 

 
Elevrådets verksamhet 
 
● En av de första dagarna på höstterminen var det en temadag med 

tipspromenad/aktiviteter/samarbetsövningar. Elevrådet ombads att planera 
lekarna och hålla i dem.  

● Elevrådet fick i uppdrag att undersöka bland eleverna hur en bra lektion ska 
vara. De önskemål som framkom var att det ska vara variation (alltså att 
man varierar lektionsupplägg och arbetssätt) samt kortare lektionspass 
men fler (kortare) lektioner. Dessa synpunkter fördes vidare till PG.  

● Elevrådet har fått ta del av elevernas synpunkter och tagit upp dem. Vissa 
synpunkter har dock varit ogenomförbara av olika skäl. Det har varit väldigt 
mycket utvärderingar av saker och ting, men när det kommer till kritan har 
det inte hänt så mycket.  

● Under läsåret har elevrådet varit med på fler PG-möten än tidigare 
● Elevrådets ekonomi har varit tämligen stabil, varken intäkter eller utgifter 
● Elevrådet var med och utformade trivselenkäten och tog del av resultatet 

och elevernas synpunkter. Trivselenkäten var svår att förhålla sig till p.g.a 
känsliga frågor och att det varit svårt att förstå uppgifterna kring den, hur vi 
skulle följa upp den. 

● Frågan om skoltröjor har diskuterats, och elevrådet har tagit upp frågan. 
Tyvärr hände inget mer än så, men många av eleverna på skolan är 
intresserade av skoltröjor. 

● Ett annat återkommande problem gällde tillgång på övningsrum. Eftersom 
det i och med ensembleövningarna på måndagsmorgnar även då blev svårt 
att hitta lediga övningsrum, började elevrådet få in klagomål på personalen 
som under PG-mötena varje måndag använde två av övningsrummen. 
Detta togs upp och problemet löstes då PG-mötet bytte rum. För övrigt får 
alla hjälpas åt så gott man kan för att övningsrummen ska bli rättvist 
fördelade. Därav bokningsreglerna som alla på skolan har att rätta sig efter. 
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● En del tillfälliga schemaändringar gjordes innan jul i samband med 
Lövholmens renovering då maten riskerade att ta slut innan eleverna hunnit 
dit. Under denna period var många elever också missnöjda med maten 
som serverades. Innan schemaändringen var de flesta positiva till att äta 
lunch tidigare eller tyckte att det inte spelade någon roll. Men efter några 
veckor framkom det att en del elever var missnöjda med att lunchen blev så 
tidig. 

● Under läsåret har skolan på elevrådets förfrågan infört klassråd/klassinfo. 
Även extra ensembleövningar infördes snarare p.g.a. nödvändighet än på 
elevers förfrågan.  

● På skolkonferensen (2/6) fastslogs det att nästa hösttermin kommer 
nuvarande elevrådet sitta kvar första månaden, därefter väljs nytt elevråd. 
Detta är för att de nya ettorna ska hunnit lära känna varandra och bli varma 
i kläderna innan de väljer elevrådsrepresentanter. 

● På förra skolkonferensen togs det upp att förra året tyckte elevrådet att det 
behövdes ha skolråd på vissa redovisningstider. Under nuvarande läsåret 
har elevrådet ansett att skolråd inte är så effektivt, utan satsat på 
klassråd/klassinfo. Frågan är hur man ska göra nästa läsår. Fördel med 
skolråd är att alla får samma information och alla blir involverade, nackdel 
är att det är svårt att ha en diskussion när alla elever är närvarande (det är 
risk att alla inte får komma till tals).  

● Det finns förslag om att elevrådet ska få överta fikaförsäljningen vid några 
konserter kommande läsår. I nuläget är det treorna som ansvarar för all 
fikaförsäljning, men elevrådet kan också behöva sälja fika och få intäkter. 

 
Ovanstående punkter är ett utdrag ur elevrådets verksamhetsberättelse 

 
 
4. Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
 
SYV 
 
Eleverna på Nordiska Musikgymnasiet erbjuds individuella SYV-samtal som 
bokas via mail eller telefonkontakt. SYV har också tagit fram användbara 
underlag för eleverna med information om musikhögskolor, musikfolkhögskolor, 
utländska utbildningar och annan eftergymnasial utbildning. 
 
Flertalet av Nordiska Musikgymnasiets elever går vidare till olika 
högskolor/folkhögskolor. Här följer ett urval av utbildningsinstitutioner som har 
antagit Nordiska Musikgymnasiets studenter: Musikhögskolan, 
Sibeliusakademien i Helsingfors, Gotlands Tonsättarskola, sångutbildningen vid 
Operastudio 67, Kulturama sånglinje, musikerprogrammet vid Edsbergs 
Musikinstitut, Bath University, Oxford University, Kungl. Tekniska Högskolan, 
kyrkomusikerutbildning vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholms universitet, 
Uppsala universitet,, Barrat Due Musikinstitut, Norges musikhögskola m fl.  
 
Stipendier 
 
Nordiska Musikgymnasiet arbetar aktivt med rådgivning och hjälp angående 
stipendiemöjligheter och ansökningar. Detta har resulterat i att våra elever har 
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uppmärksammats i olika sammanhang och erhållit flera olika stipendier och 
priser från ett flertal fonder och stiftelser. Våra elever har erhållit stipendier från 
bl a Kungliga Musikaliska Akademien, Sandrews stiftelse, Lindhés Advokatbyrå 
m fl.  
Stipendiesummorna har varierat mellan 2000-40000 kr per elev. 
 
 
Kompetensutvecklingsinsattser 
 
Biträdande rektor går sedan 2011 på den statliga rektorsutbildningen vid 
Uppsala universitet. Under läsåret har det varit sammanlagt elva 
utbildningsdagar fördelade på fem olika tillfällen. Tre av tillfällena har varit 
flerdagsinternat. Delkursen Mål- och resultatstyrning blev klar under läsåret och 
den sista delkursen, att leda i en föränderlig organisation har startat nu under 
våren och kommer att avslutas i november.  
 
Den 10 september fick alla lärare i PG en genomgång av representanter från 
specialpedagogiska skolmyndigheten i ämnet synnedsättning då skolan från 
och med detta läsår har en elev med kraftigt nedsatt syn. Det finns ytterligare 
en elev med synnedsättning men inte av samma omfattning varför hon inte 
behöver samma typ av hjälpmedel.  
 
 
 
5. Bedömning, betyg och resultat  
 
Skolans lilla format låter oss 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.  
 
Fortsatt arbete med betyg och bedömning 
 
Inom vår pedagogiska grupp har vi fortsatt med att utarbeta gemensamma mål 
och riktlinjer som fokuserar på den helhetssyn som präglar vår verksamhet. 
Följande har gjorts: 
 
Gemensam studiedag för lärare på NMG och STEG 
 
Den 3 februari vt-14 hade vi även detta läsår en halv studiedag på Stockholms 
Estetiska gymnasium där vi åter fick möjlighet att träffas i ämnesgrupper och 
diskutera undervisning och bedömning. Dagen upplevdes som mycket positiv 
av lärarlaget. Det är av stor betydelse att få träffa kolleger i sina ämnen och 
diskutera frågor som kursinehåll och bedömningar. Inte minst med tanke på att 
lärana på NMG är ensamma i sitt ämne och att en hel del nyheter har kommit i 
och med GY-11.  
 
Omprov  
 
Från ht 11 har vi frångått systemet med omprov vid två tillfällen per termin då vi 
såg att alltför många elever överhopade med omprov. Syftet var ju att minska 
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provstressen och när det inte blev så har vi istället lagt in möjligheten att göra 
omprov på läxstödet på tisdagar.  

 
 

Redovisning och utvärdering av nationella provresultat 
 i svenska, engelska och matematik vid NMG. 

 
 
NATIONELLA PROV I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1,  VT 2014 
 
Fördelning i procent: 
 
 

Kursprov A B C D E F TOTALT 

DelA 30 15 38 7 7   

Del B 28 14 21 14 21   

Del C 14 14 28 28 0 14  

Provbetyg 14 21 21 28 14   

 
 
 
Fördelning antal elever: 

 
 

Kursprov A B C D E F TOTALT 

DelA 4 2 5 1 1  13 

Del B 4 2 3 2 3  14 

Del C 2 2 4 4 0 2 14 

Provbetyg 2 3 3 4 2  14 

 
 

Kommentar från läraren: Jag bedömer att läsförståelsen och det muntliga 
delprovet var lättare än tidigare år, enligt min bedömning lite för lätta. Uppsatsen 
var rättvisande. Betygen ligger så som jag förväntade mig att de skulle göra. 
Alla elever gjorde provet. Bara en elev gjorde inte delprov A.  
 

 
SLUTBETYG I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1,  VT 2014 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 15 23 7 38 0 15  

Antal 
elever 

2 3 1 5 0 2  
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NATIONELLA PROV I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 3,  VT 2014 
 
Fördelning i procent: 
 
 

Kursprov A B C D E F TOTALT 

DelA 9 45 18 9 18   

Del B 27 27 45 0 0   

        

Provbetyg 0 45 36 18 0   

 
 
 
Fördelning antal elever: 

 
 

Kursprov A B C D E F TOTALT 

DelA 1 5 2 1 2  11 

Del B 3 3 5 0 0  11 

        

Provbetyg 0 5 4 2 0  11 

 
 
 
 
 

Kommentar från läraren: Eleverna var väl förberedda och lyckades väl på NP. 
Framförallt de argumenterande talen höll hög kvalitet.  

 
 
SLUTBETYG I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 1,  VT 2014 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 18 18 27 36 0   

Antal 
elever 

2 2 3 4 0  11 
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NATIONELLA PROV EN 5 VT 2014 
 
 
 A B C D E F Totalt 

Speaking % 14,3 28,6 28,6 7,1 21,4 0,0 100,0 

Antal elever 2 4 4 1 3 0 14 

Receptive skills: 
reading and 
listening % 

18,2 18,2 36,4 9,1 9,1 9,1 100,0 

Antal elever 2 2 4 1 1 1 11 

Writing % 14,3 21,4 21,4 28,6 14,3 0,0 100,0 

Antal elever 2 3 3 4 2 0 14 

Total test score 
average % 

20,0 20,0 30,0 10,0 20,0 0,0 100,0 

Antal elever 2 2 3 1 2 0 10 

 
 
Delproven i läs- och hörförståelse upplevdes som svåra av majoriteten av 
eleverna, men motsvarade ändå i stort det slutgiltiga betyget på nationella 
proven. Det var dock i just läs- och hörförståelsen som en elev fick betyget F, 
men ändå i det totala betyget för nationella proven låg på E. 
 
Fyra av eleverna deltog inte i alla delproven varför endast 10 av 14 elever kunde 
ges ett totalbetyg för NP. 

  
 

Betyg i kursen EN 5 VT2014 
 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 21,4 14,3 28,6 14,3 21,4 0,0 100,0 

Antal 
elever 

3 2 4 2 3 0 14 

 
 
De totala resultaten av NP motsvarar i huvudsak läsårets totala omdömen 
respektive slutbetyg för kursen. Om en elev i NP hamnat i det övre (nedre) 
skiktet av ett betygssteg på NP kan eleven ändå totalt sett under året ligga på 
betygssteget ovanför (nedanför) och därmed få ett högre  (lägre) slutbetyg än i 
NP. 
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    NATIONELLA PROV EN 6 VT 2014 

 
 

 
 A B C D E F Totalt 

Speaking % 0,0 20,
0 

40,0 40,0 0,0 0,0 100,0 

Antal elever 0 2 4 4 0 0 10 

Receptive skills: 
reading and 
listening % 

16,7 0,0 50,0 16,7 16,7 0,0 100,0 

Antal elever 1 0 3 1 1 0 6 

Writing % 12,5 12,
5 

25,0 25,0 25,0 0,0 100,0 

Antal elever 1 1 2 2 2 0 8 

Total test score 
average % 

16,7 0,0 66,7 0,0 16,7 0,0 100,0 

Antal elever 1 0 4 0 1 0 6 

 
Delproven i läs- och hörförståelse upplevdes som svåra av majoriteten av eleverna, 
men motsvarade ändå i stort det slutgiltiga betyget på nationella proven. 
 

 
Betyg i kursen En 6 VT 2014 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 16,7 16,7 16,7 33,3 16,7 0,0 100,0 

Antal 
elever 

1 1 1 2 1 0 6 

 
 

De totala resultaten av NP motsvarar i huvudsak läsårets totala omdömen 
respektive slutbetyg för kursen. Om en elev i NP hamnat i det övre (eller nedre) 
skiktet av ett betygssteg på NP kan eleven ändå totalt sett under året ligga på 
betygssteget ovanför (eller nedanför) och därmed få ett högre (eller lägre) 
slutbetyg än i NP. 
 
Att endast sex av de som mest tio deltagande eleverna har fått ett slutbetyg i 
kursen engelska 6 beror på att tre av klassens elever var utländska 
utbytesstudenter som i slutändan visade sig inte behöva ett betyg på kursen.  
En fjärde elev har fått kursen förlängd en termin. 
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MATEMATIK  

 
Ma1b, kursbetyg-vt2014 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 37,5 12,5 37,5 12,5 0 0 100 

Antal 
elever 

3 1 3 1 0 0 8 

 
 

 
 

Ma1b NP-vt2014 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 0 0 50 50 0 0 100 

Antal 
elever 

0 0 2 2 0 0 4 

 
 
 

Lärarens kommentar: i kursen Ma1b deltog  endast de elever som genomgått 
kursen på två teminer av tre möjliga. En kunde inte delta och inga 
utbytesstudenter deltog. 

 
Ma2b/c, kursbetyg-vt2014 

 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 0 20 20 20 40 0 100 

Antal 
elever 

0 1 1 1 2 0 5 

 
 

Ma2b/c NP-vt2014 
 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 0 0 20 20 40 20 0 

Antal 
elever 

0 0 1 1 2 1 5 
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Lärarens kommentar: Fem elever genomförde kursen varav en utbytesstudent 
som inte deltog i NP. Ma2b-NP upplevdes som svårt och hade krävande delar.  
 
6. Rektors ansvar 
 
Nordiska Musikgymnasiets rektor har genomgått den statliga 
rektorsutbildningen vid Stockholms universitet. Utbildningen pågick under tiden 
september 2010 – juni 2013. 
 
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i 
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan 
upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 
de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn 
har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att 
❖ utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och så att återvändsgränder i 
studiegången undviks, 

❖ undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter 
elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

❖ skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
❖ arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning 

och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna 
söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel, 

❖ undervisning, elevhäso- och syvverksamhet utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd och hjälp får detta, 

❖ eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad 
introduktion i studierna och i ämnet/kursen och får stöd att formulera mål 
för sina studier, 

❖ varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och 
reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen, 

❖ upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för 
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom 
mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda, 

❖ lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som 
krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter, 

❖ det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna 
får ett sammanhang i sina studier, 

❖ samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 
skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

❖ den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 
eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val 
av fortsatt utbildning och yrke, 

❖ stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen  
❖ att skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 
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Rektor har när det gäller gymnasieskolan ett särskilt ansvar för att 
 
● föräldrar får insyn i elevernas skolgång, 
● skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas 

så att de utgör en helhet för eleven och 
● eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med 

tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
 
 
Områden för utveckling  
 

 
❖ Utveckling av systematiska arbetssätt och kontinuerlig pedagogisk dialog 
❖ Tydligare marknadsföring av skolan på individnivå 
❖ Ökad användning av digitalt informationsmaterial via Skolapp och hemsida  
❖ Att levandegöra skolans arbetsplan  
❖ Tydligare uppföljning av elevernas kursutvärderingar 
❖ Fortsatt utvecklingsarbete inom MG  
❖ Implementering av ökad dialog mellan PG och MG 
❖ Utveckling och effektivisering av expeditionens arbetsstruktur 
❖ Utveckling av elevrådets arbete 
❖ Kontinuerligt arbete med kvalitetsredovisningen/arbetsplanen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Denna kvalitetsredovisning har utarbetats av rektor, pedagogiska gruppen, 
musikpedagogiska gruppen, expeditionspersonalen samt elevrådet vid Nordiska 
Musikgymnasiet. Kvalitetsredovisningen ingår i Nordiska Musikgymnasiets 
kontinuerliga kvalitetsarbete. 
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