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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 skolan att kunna erbjuda de nya eleverna
en trygg uppstart. Därför tog NMG kontakt med Stockholms Fria Gymnasium och
efterfrågade ett samarbete under skolans uppbyggnadstid. Stockholms Fria Gymnasium
ställde sig mycket positivt till ett samarbete och erbjöd vår skola 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 NMG till egna lokaler i Liljeholmen. De nya lokalerna förvaltas
av AB Stadsholmen och har varsamt anpassats till skolans 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 NMG från andra kommuner. Ventilationen är anpassad enligt de krav
som ställs för skolverksamhet.
Under perioden ht 2003 – vt 2009 hade NMG ett samarbete med Internationella
Gymnasiet i Liljeholmen. Samarbetet innebar att skolans elever hade möjlighet att läsa
moderna språk på Internationella Gymnasiet. Fr o m ht 2009 fick skolan 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 togs ett gemensamt beslut om att ändra
kvalitetsredovisningens redovisningsperiod från kalenderår till läsår. Denna
kvalitetsredovisning belyser därför NMGs 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
skolan kan fortsätta att förbättra samtliga delar av vår verksamhet.
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a. Tidsplan för det systematiska kvalitetsarbetet på Nordiska Musikgymnasiet

Månad

Särskilda arbetsmoment

Januari

Planeringsdagar – genomgång, uppdatering och utvärdering av
följande dokument:
1.
Plan mot alkohol- och narkotikamissbruk
2.
Krisplan
3.
Jämställdhetsplan
4.
Ordningsregler
5.
miljöplan
6.
IT-codex
● Utarbetande av planeringsschema
PG-möten – ansvarig bitr. rektor
● Medarbetarsamtal

för

vårterminens

Februari

● PG - Utvärdering av föregående års kompetensutveckling
● Genomgång, uppdatering och utvärdering av rutiner för
Elevhälsa
● Föräldramöte

Mars

● PG - Utvärdering av föregående års kompetensutveckling
● Skriftliga studielägesrapporter publiceras på Skolapp

April

● Förslag till kompetensutveckling för kommande läsår
sammanställs av PG och lämnas in till rektor
● Utvecklingssamtal

Maj

● Skolkonferens – presentation
kvalitetsredovisning
● Kursutvärderingar
● Elevenkät

Juni

● Planeringsdagar
● Utvärdering
av
årets
arbete
med
likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling
● Sammanställning och presentation av kursutvärderingar
● Planering av kompetensutvecklingsinsatser
● Planering av ämnesövergripande samarbete
● Planering av introduktionsdagar
● Sammanställning av statistik för de nationella proven –
jämförelse av föregående års statistik samt jämförelse med
slutbetyg i de aktuella kurserna

och

genomgång

av

Juli
Augusti

● Planeringsdagar
–
genomgång
av
provschema, lektionsschema mm
● Genomgång av skolans lokala styrdokument
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kalendarium,

● (handlingsplaner mm)
medarbetare
● Introduktionsdagar

med

elever,

föräldrar

och

September

● Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling på
remiss till föräldrar och elever
● Föräldramöte
● Kunskapssamtal

Oktober

● Utvecklingssamtal
● Skriftliga studielägesrapporter publiceras på Skolapp

November

● Elevenkät
● Utvecklingssamtal

December

● Kunskapssamtal
● Sammanställning av Elevenkäten

Utöver ovanstående arbetsmoment arbetar NMG löpande med:
1. Pedagogiska diskussioner vid PG möten
2. Arbete med kvalitetsredovisningen och uppdatering av den lokal arbetsplanen
3. Mentorssamtal med elever
4. Elevhälsofrågor (inkl. kartläggningar och åtgärdsprogram)
Under året förekommer också följande inslag:
1. Särskilda studiedagar för lärare
2. Pedagogiskt samarbete med andra skolor
2.

Ekonomi – resurser

Verksamheten finansieras med den kommunala skolpengen och i januari 2014 beslutade
Skolverket att höja skolpengen för den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen för
att anpassa resurserna till utbildningens kvalitet.
Elevbilden ht 2016/v 2017 såg ut på följande sätt:
Elever i åk 3
Elever i åk 2
Elever i åk 1

15 st
12 st
14 st

(8 flickor, 7 pojkar)
(6 flickor, 6 pojkar)
(11 flickor, 3 pojkar)

Sammanlagt:

41 elever

Under läsåret 2016/2017 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet:
1.
2.

3.

Riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11)
Språkintroduktion (GY11)
Preparandutbildning (GY11)

Inom ramen för internationellt samarbete har NMG under läsåret 2016/2017 haft sju
internationella elever (ingår i ovanstående sammanställning)
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2 elever från Schweiz
1 elev från Hong Kong
1 elev från Frankrike
1 elev från Indonesien
1 elev från Belgien
1 elev från Thailand
För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under
räkenskapsåret 2016-07-01–2017-06-30 hänvisar NMG till bolagets årsredovisning.
3.

Verksamhetens struktur ht 2016 / vt 2017

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

6

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.
Under läsåret 2014/2015 beviljades Nordiska Musikgymnasiet ekonomiska medel för en
försteläraretjänst. Tjänsten tilldelades ledaren för den pedagogiska gruppen, Peter Kvist.
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 huvudoch 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 används 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 implementerades 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 kommunikationsoch 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. Inför ht 2014 uppdaterades skolans
datapark med 30 st chromebooks och 3 st chromeboxar.

7

Konsert på Musikaliska april 2017 - Unga Musiker serien

Mål
Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för gymnasieskolan 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunskaper
Normer och värden
Elevernas ansvar och inflytande
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Bedömning och betyg
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,
arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda handlingsplaner. För mer detaljerad
beskrivning av skolans övergripande mål och verksamhet hänvisas till Nordiska
Musikgymnasiets lokala arbetsplan.
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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 allt eftersom det tillkommer nya avsnitt efter diskussioner inom den
pedagogiska gruppen.

Resultat och måluppfyllelse
1.

Kunskaper och kunskapsutveckling

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
varierande uppgifter, diskussioner och klassrumssamtal. Examination sker kontinuerligt
- 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 då Hermods webbaserade kurser som
studiematerial.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Skolans arbete med att reducera störande ljud utanför klassrum har gett gott resultat och
i årets enkät hade inga elever synpunkter på ljudnivån utanför klassrummen under
lektionstid. Arbete med att behålla elevernas fokus under längre lektionspass pågår
fortlöpande genom t.ex. ännu mer varierade aktiviteter, pauser och arbetssätt.
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b.

Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök.

NMG lägger stor vikt vid att låta eleverna inhämta kunskaper utanför klassrummet.
Skolan 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 NMG traditionsenligt besökt
Storkyrkan i samband med att medeltiden avhandlas för att studera den gotiska
arkitekturen. Då Nationalmuseum fortfarande är stängt för renovering har NMG även i
år ersatt det studiebesöket med ett mindre arbete i klassrummet om romantisk konst.
Som underlag användes Nationalmuseets arbetsmaterial om romantiken.
Vid studiebesöket har eleverna haft uppgifter som skall lösas på plats och närvaro och
resultat har varit goda. Eleverna har diskuterat igenom besöket på kommande lektioner.
Studiebesök Hi1b
När klassen läste om svensk stormaktstid besökte de även i år Arméemuseum. Eleverna
har fått frågor anpassade till utställningen. Eleverna kan besvara dem tillsammans eller
enskilt. Lektionen efter besöket gick kursdeltagarna igenom svaren. Elever som
eventuellt missat besöket fick jobba med frågor på svensk stormaktstid utifrån
läroboken, hemma eller på studieverkstaden.
Under friluftsdagen den 8 februari hade eleverna en kortare guidning med information
efter den promenad som gjordes från Zinkensdamm till Kungsträdgården. Gruppen
stannade till framför kända byggnader och vackra vyer där Peter eller någon elev
berättade kort om byggnaden. Detta upplägg var särskilt tänkt som en anpassning för
våra utbytesstudenter.
Studiebesök inom Re1
När kursdeltagarna läste om islam genomfördes ett studiebesök på Stockholms moské
(Medborgarplatsen). Besöket har blivit lite av en tradition och de flesta eleverna ser
fram emot det. Besöket tar drygt en timme och handlar om läran och traditionerna inom
islam, även om vi tittar lite på själva moskén också.
Övriga Studiebesök
Skolan besökte Stockholms universitet i oktober och lyssnade på föreläsningar under
forskardagarna.
Öppet Hus på Kungliga Musikhögskolan VT 2017
I början av vt 2017 var det dags för invigning av den nya KMH huset och detta firades
med en stor invigningsfest och Öppet Hus. Naturligtvis var vi på Nordiska
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Musikgymnasiet inbjudna till evenemanget och flera elever passade på att stifta
bekantskap med verksamheten och de nya lokalerna.
Gemensamma konsert- och teaterbesök
Under läsåret har NMGs elever och lärare med jämna mellanrum blivit bjudna på
konserter på Konserthuset. Det har varit en mycket uppskattad möjlighet för eleverna att
kunna få se och höra professionella artister framföra några av de stora musikverken.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Utifrån svaren i kursutvärderingen har eleverna varit nöjda med besöket i Storkyrkan.
Det är snarare så att det efterfrågas mer studiebesök, inte minst inom kursen religion.
Av de svarande tyckte alla att besöket i moskén var givande.
Studiebesöket på Arméemuseum har uppskattats mycket av 40 % av eleverna,
ytterligare 40 % tyckte det var hyfsat givande. Eleverna fick frågor på förhand som
gruppen gemensamt arbetat med.
c.

Självständigt arbete med handledning i grupp- och i projektform.

Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet 100 poäng läser eleverna i årskurs tre. NMG 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, marknadsföringsplan och
budget får eleverna lära sig att samarbeta i grupp i projektarbetsform. Denna övning blir
mycket realistisk och är en god erfarenhet för dem. Kursdeltagarna 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. Redan förra året hade kursen ett
ämnesövergripande samarbete vi haft med kursen Konstarterna och Samhället när det
gäller skrivande av ett vetenskapligt arbete med en sammanfattning (abstract) på
engelska.
Inom projektet finns en sedan tidigare bildad ideell förening som den nya klassen tar
över vid ett årsmöte i slutet av vårterminen 2016. Föreningen skall ha en ordförande och
styrelse. Den har haft ett samarbete med RUM, Riksföreningen Unga Musikanter och
genom dem bokades Gustaf Adolfskyrkan som konsertlokal. Årets grupp genomförde
som planerat och bokat sin konsert den 18 maj. De gjorde alla en mycket bra insats och
de 75 personer som satt i publiken fick se en fin konsert på temat årstiderna. Publiken
uttryckte sitt gillande och allt gick som planerat.
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Konsert på Musikaliska i april 2017 - Kulturnatten i Stockholm

Konsertverksamheten på NMG
Nordiska Musikgymnasiets elever uppträder regelbundet i vid konserter 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 självständigt av eleverna, men de får vid behov råd och hjälp av lärare
i Estetisk kommunikation.

2016
September
29/9 - kl 19.00 - Mot höst - konsert på Nordiska Musikgymnasiet
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Oktober
13/10 - 19.00 - Uppträdande i Konserthusets foajé
17/10 - 19.00 - Supernova - konsert på Nordiska Musikgymnasiet
20/10 - 19.00 - Uppträdande i Konserthusets foajé
27/10 - 19.00 - Sångsolister uppträder med Södertörns brass
November
14/11 - 19.00 - Ljus i novembermörkret - konsert på Nordiska Musikgymnasiet
24/11 - 19.00 - Öppet Hus med konsert
December
1/12 - 19.00 - Nordisk Vinter - konsert på Nordiska Musikgymnasiet
16/12 - 19.00 - Öppet Hus med konsert

2017
Januari
Måndag 16/1, 19:0 – 20:00 – Öppet Hus med konsert på Nordiska Musikgymnasiet
Torsdag 19/1 – Lördag 21/1 – Nordiska Musikgymnasiet medverkar vid Glafsfjordens
musikfestival
Februari
Måndag 6/2, kl 19:00 – 20:00 – Öppet Hus med konsert på Nordiska Musikgymnasiet
Torsdag 16/2, 12:05 – 12:45 – lunchkonsert ,med Trio á la Carte i St Jacobs kyrka
Torsdag 23/2, 18:30 – 19:00 – kortare konsert i Nordiska Musikgymnasiets konsertsal
Mars
Torsdag 9/3, 19:00 – 20:30 – konsert i Nordiska Musikgymnasiets konsertsal
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Tisdag 14/3, 12:00 – 12:30 – lunchkonsert med Nordiska Musikgymnasiet i Jordbro
kyrka
Lördag 18/3, 16:00 – 17:30 – Nordiska Musikgymnasiet deltar i konserten Musiken
förenar i Eric Ericssonhallen
Söndag 26/3, 17:00 – 18:00 – Annie Ternström från åk 2 uppträder som en av
sopransolisterna i Monteverdis Magnificat & Beatus Vir i Hedvig Eleonora kyrka.
Externt evenemang med fri entré.
April
Tisdag 4/4, 19:00 – 20:30 – Nordiska Musikgymnasiet deltar i konsertserien Unga
Musiker på Musikaliska
Fredag 7/4, 17:00 – After Work konsert i Staffanskyrkan i Gävle. Ludvig Käll, orgel
Tisdag 11/4, 12:00 – 12:30 – lunchkonsert med Nordiska Musikgymnasiet i Jordbro
kyrka. Sebastian Iivonen – piano
Torsdag 13/4, 12:15 – 13:00 – lunchkonsert i St: Jacobs kyrka i Stockholm med Annie
Ternström från åk 2. På programmet Frauenliebe und leben av R. Schumann
Lördag 15/4, 23:30 – 00:30 – Påsknattsmässa i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med
Annie Ternström från åk 2 som sångsolist.
Tisdag 18/4, 19:00 – 20:45 – Jazzkonsert med Annie Ternström från åk 2 – Ensta krog i
Täby
Uppträdanden under Kulturnatten 29/4
kl 14:10 – Jonna Simonsson från åk 1 uppträder med ett kortare violinprogram i
Musikaliskas foajé.
kl 18:00, kl 19:00, kl 23:00 – Kvintetten Fem (Sebastian Iivonen, Johan Dalene, Jonna
Simonsson, Alice Nilsson, Leila Ghaab) från Nordiska Musikgymnasiet uppträder i
Konserthusets foajé
kl 19:30 – Nordiska Musikgymnasiet bjuder på egen konsert i Eric Ericssonhallen
Maj
Torsdag 4/5, 18:30 – 18:50 – Nordiska Musikgymnasiet uppträder i Konserthusets foajé
Fredag 5/5, 17:00 – 18:00 – After work konsert i Staffanskyrkan i Gävle
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Fredag 12/5 – söndag 14/5 – Nordiska Musikgymnasiet deltar i RUMs musikfestival i
Västerås
Söndag 21/5, 15:00 – 16:00 – Festkonsert med maskeradtema på Confidencen
Juni
Torsdag 8/6, 19:00 – 21:00 – Avslutningskonsert i Nordiska Musikgymnasiets
konsertsal
Vokal - Nordiska Musikgymnasiets vokalensemble
Vokalensemblen Vokal som består av 10-12 elever har funnits sedan 2008 och startades
då inför en Luciaresa till Milano. Sedan dess har Vokal blivit en mer beständig del av
skolans musikverksamhet och för de deltagande eleverna ingår ensemblen i kurserna
Ensemble med körsång, Ensemble 2 eller Körsång 2. Inför varje läsår hålls en workshop
och en provsjungning där eleverna (och i vissa fall tidigare elever) kan söka till de
platser som finns lediga i respektive stämma.
Under höstterminen 2016 repeterade Vokal 4-8 timmar per vecka där det huvudsakliga
målet var Luciaresan till Rom, Milano och Turin under december månad. Under
terminens gång gjorde ensemblen ett flertal framträdanden även i Sverige bland annat
på skolans konserter och på adventsfirandet i Staffans kyrka i Gävle. Resan till Italien
arrangerades tillsammans med Svenska ambassaden i Rom och Assosvezia och alla
medverkande var mycket nöjda med insatserna.
Under vårterminen 2017 har Vokal repeterat 2-5 timmar per vecka. Ensemblen jobbade
med en mer avancerad repertoar och förbereddes inför Körmästerskapen i Västerås 12
maj där ensemblen tilldelades ett silver. Under terminen har Vokal också gjort
konsertframträdanden i konserthusfoajén, på Manillaskolan, i Staffans kyrka i Gävle
och medverkat vid festkonserten på Confidencen, på RUMs konsert Unga Musiker och
skolans konsert i Eric Ericssonhallen under Kulturnatten. Sedan april har även
planeringen för nästa läsårs resa till Italien påbörjats.
Luciaarrangemang
Under ht 2016 genomfördes skolans årliga Luciaprojekt som mynnade ut i externa
Luciauppträdanden. Luciaprojektet blev en lyckad satsning som visade prov på
elevernas samarbetsvilja och självständighet. Luciauppträdanden på företag ger
dessutom extra ekonomiskt bidrag som Nordiska Musikgymnasiet använder för att
finansiera olika resor, t ex läsårets resa till musikfestivalen Musikrum i Västerås.
Uppträdanden under Stockholms kulturnatt
Under årets kulturnatt hade Nordiska Musikgymnasiet förmånen att få uppträda på
Musikaliska, Stockholms Konserthus och Eric Ericsonhallen. Samtliga uppträdanden
var mycket uppskattade hos den vältaliga publiken. Skolans förhoppning är att vi kan få
återvända till dessa (och nya) spelplatser under nästa års kulturnatt.
After Work konsert - Staffanskyrkan i Gävle
Fredagen den 5 maj åkte ensemblen Vokal tillsammans med en av skolans
instrumentalister till Staffans kyrka i Gävle och framträdde vid en After Work-konsert.
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På konserten framfördes delar av ensemblens tävlingsrepertoar tillsammans med ett
antal solostycken. Konserten blev mycket uppskattad och skolan fick fina kommentarer
från publiken. Vår verksamhet ser fram emot att fortsätta samarbetet med Staffans
kyrka även under nästa läsår.
Konsert på Confidencen
Den 21 maj framträdde Nordiska Musikgymnasiet för andra gången på Confidencen,
teatern vid Ulriksdals Slott. Konserten fick formen av en extra festlig föreställning, där
skolans artister klädde upp sig i färggranna långklänningar och stiliga kostymer. Årets
tema blev maskerad. I en del av numren användes också teaterkostymering för att
understryka känslan av själva teaterrummet. Repertoaren hämtades ur de många
ensembler eleverna arbetat med under läsåret. I ett par av numren deltog förutom
skolans elever också lärare, en förälder samt före detta elever vid skolan. Konserten
uppskattades av alla medverkande. Eleverna på NMG konstaterade också att det var ett
härligt rum att arbeta i och att akustiken kändes mycket god. Dagen blev extra lyckad
med hjälp av ett underbart vårväder och vår "Festkonsert med maskeradtema" blev
välbesökt med många åhörare.
Samarbete med Stockholms Konserthus
Under innevarande läsåret blev Nordiska Musikgymnasiets elever erbjudna ett flertal
uppträdanden i Konserthusets foajé. Dessa tillfällen har varit en fantastisk möjlighet för
eleverna att få exponera sig i Sveriges största konserthus. Samarbetet kommer att
fortsätta även under nästkommande läsår.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
När det gäller samarbetet mellan Gymnasiearbetet och Konstarterna och Samhället
kring den vetenskapliga texten skulle man kunna tänka sig att utveckla det
ämnesövergripande samarbete med Engelska 7 gällande t ex abstract nästa läsår.
Arbetet med förtydligandet av urvalsprocessen till konserterna har gett resultat och
konflikter angående vilka som får spela eller ej har på så sätt undvikits.
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Kulturnatten 2017 på Stockholms Konserthus

d.

Föreläsningar, workshops, master classes, tävlingar.

Workshop i GeMu (gehörs- och musiklära)
Ht-16
Workshopen var organiserad för samtliga elever på skolan och närvaron var hög.
Eleverna delades in i ensembler där deras instrument komplementerade varandra.
Uppgiften var att eleverna i grupp skulle arrangera ett musikstycke eller text av Bellman
som alla i gruppen kunde medverka på, i första hand, sitt huvudinstrument.
Det konstnärliga resultatet var långt över det förväntade och det var en dag som
genomsyrades av entusiasm och konstnärlig flit.
Slutresultatet redovisades på skolans redovisningstid för alla medverkande samt skolans
lärare.
Vt-17
En grupp elever som arbetar på ABRSMs gradenivå 1-3 spelade på “boomwhackers”, ett
instrument som först ger en ton när man slår den på något. Med två boomwhackers var,
samarbetade eleverna för att spela genom alla treklang inom dur- och mollskalorna.

17

Gruppen kom också på ett sätt att spela ett par låtar tillsammans. Att samarbete med den
diatoniska skalans dur/moll ackord på detta sätt gav en användbar överblick i
musikharmoniens grunder.
Gruppen som arbetar på grade nivå 4 och uppåt arbetade med att komponera ett
solostycke för sitt huvudinstrument utifrån ett givet tonmaterial som varenda ton och
fras skulle härledas från. Eleverna fick på detta sätt arbeta på ett mycket medvetet och
strukturerat sätt med komposition istället för att skriva “på känsla”. De fick
implementera en stor del av sina kunskaper inom musiklära. I slutet på lektionen fick
eleverna sedan spela upp sina stycken för varandra.
De som kände sig färdiga med sin komposition innan lektionens slut fick göra
ytterligare en komposition för en av sina gruppmedlemmars huvudinstrument som
denna sedan fick framföra a-vista. Detta ställde stora prov på notläsningskunskap och
gehör för dem som framförde styckena.
Introveckan
Introveckan höstterminen 2016
Dag ett, måndag, började traditionsenligt med upprop för gamla och nya elever. Sedan
bjöds det på fika på skolgården. Eleverna delades därefter upp klassvis för information
och sedvanliga praktiska bestyr av (nyckelutdelning, fotografering, visning av STEGs
lokaler, m.m.). Den klassvisa uppdelningen bygger på erfarenheten av att de nya
eleverna ska få lära känna sin klass lite bättre och samtidigt känna lite trygghet
tillsammans bland övriga nykomlingar. Dagen avslutades med inledande mentorssamtal.
Dag två träffades alla nya elever i Pastorsexpeditionen för en information om hur det
fungerar med datorerna, inloggningar till Skolapp och Google drive. 10.15 var det
samling för alla i Konsertsalen där Monika höll i ett pass som gick under benämningen
“Din egen utveckling - för allas bästa”. En timme senare var det dags för Jennie och
Ulrica att presentera och köra igång musikförvandlingsprojektet “Så mycket bättre 2.0”.
Efter lunch fortsatte arbetet med projektet.
I år besökte NMG inte Musikbiblioteket istället inleddes dag tre med ett
infosökningspass med Johan i Konsertsalen. Efter det fortsatte arbetet med
musikförvandlingsprojektet. Denna dag var avsatt för filmning och redigering. Dagen
avslutades med ett elevrådsmöte.
Torsdag och fredag ägnades åt att komma igång med de teoretiska kurserna vid skolan.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Trots infosökningspasset har ett flertal elever en del svårigheter att ta till sig information
som inte är direkt personlig. Vidare arbete och utbildning med elevens egna ansvar att ta
till sig information erfordras därför.
Eleverna efterlyser flera aktiviteter av social karaktär under kommande introvecka.
Aktiviteter som ej innefattar musikaliska prestationer efterfrågas särskilt.
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e.

Ämnesövergripande studier
Estetisk kommunikation / Instrument eller sång / Ensemble / Svenska /Hi2b-kultur /
Konstarterna och samhället / Gehör och musiklära / Idrott och hälsa / Engelska
/Gymnasiearbetet / Engelska och musikkurser
Eleverna på NMG arbetar med uppgifter som kan redovisas i flera ämnen.
I Gymnasiearbetet finns ett pågående samarbete med Entreprenörskap, där eleverna får
en teoretisk grund som sedan prövas praktiskt inom Gymnasiearbetet.
I Sv2 och Hi2b-kultur har ett samarbetat kring att skriva en vetenskaplig text pågått.
Eleverna fick skriva om en renässansmänniska i form av ett vetenskapligt PM.
I kursen Idrott och hälsa gör eleverna en skriftlig uppgift om ergonomi. I uppgiften ska
bland annat instrumentergonomi beskrivs samt kopplas till passande idrottsformer.
I kurserna Engelska 5 och Engelska 6 har eleverna genom läsning, föreläsning samt
diskussion, fördjupat sig i diverse musikaliska begrepp som tillhör kurserna Estetisk
kommunikation, Musikhistoria samt huvudinstrument.
Ett personligt brev och CV med övergripande samarbete har gjorts i Svenska och
Engelska.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Diskussionerna i engelskakurserna har varit uppskattade som ett forum för elever att
kunna jämföra sitt musikaliska lärande och erfarenheter, t.ex. att stå på scen.
Överlag kommer arbetet med ämnesövergripande studier att fortsatt utvecklas under
kommande genom läsår t.ex. samarbete mellan musikhistoria och GEMU, och
musikhistoria och engelska 6-7.
Skolan kommer att ha flera föreläsningar kring olika pedagogiska och studietekniska
tillvägagångssätt och hur dessa kan skilja sig mellan lärare, ämnen och elever.
f.

Resor, internationella samarbeten

En viktig del i skolans musikundervisning är resor av olika slag. Eleverna ges goda
möjligheter att resa både i större och mindre grupper. Under perioden gjordes följande
resor:
Resa till Italien och Schweiz
På inbjudan av Svenska Handelskammaren, Svenska Ambassaden i Rom och Svenska
konsulatet i Turin fick skolans vokalensemble Vokal möjlighet att åka till Italien och
uppträda med ett luciaprogram. Detta har ensemblen gjort varje år sedan 2008 och även
detta år var det mycket uppskattat och det planerades redan på plats för nästa års resa.
Kronprinsessan och prins Daniel var på plats på konserterna i både Rom och Milano
vilket innebar att evenemangen blev mer omfattande än tidigare. Under resan
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framträdde Vokal i Rom, Milano och Turin på bland annat Svenska ambassadörens
residens, Piazza di Pietra och Svenska handelskammarens årliga julbankett.
Då Vokals resa i år sammanföll med kronprinsessan och prins Daniels besök i Italien
med följd att programmet utökades hann Vokal inte med Lugano. Skolan satte därför
ihop en vokalgrupp på tio personer med syfte att genomföra Luciaframträdadena i
Lugano. Av de tio kunde nio, tillsammans med en lärare åka ner till Lugano i Schweiz
för att genomföra sammanlagt fyra Luciatåg under en och samma dag. Det första var på
IKEA i Lugano. Det andra på torget Piazza Riforma i centrala Lugano. Det tredje på
Luganosvenskarnas fest och det fjärde och sista på Rotarys “Luciafest” på Villa
Principe Leopoldo. Uppträdandena gick bra och uppskattades mycket av publiken på de
olika ställena.
Skridskoåkning i Kungsträdgården
I februari deltog hela skolan i en gemensam skridskoåkning vid Kungsträdgården med
en tillhörande stadsvandring. Det blev en mycket lyckad friluftsdag med vackert väder
och hög elevnärvaro. Skolan passade även på att äta en gemensam lunch i restaurangen
TGI Friday vid Kungsträdgården.
Konsertresa till musikfestivalen Musikrum i Västerås 12 - 14 maj 2017
Vårterminen 2017 valde Nordiska Musikgymnasiet att förlägga årets skol- och
konsertresa till Västerås där skolan deltog i musikfestivalen "MusikRUM" arrangerad
av Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Skolan har tidigare deltagit i denna festival
men under de senaste tre åren har NMG valt andra mål för konsertresorna. Årets
arrangemang innehöll aktiviteter som bättre än tidigare riktade sig mot elever i
gymnasieålder. Skolans elever deltog i masterclasses på hög nivå ledda av
välrenommerade lärare på Mälardalens högskola och i workshops med pedagoger och
artister vilka engagerats för festivalen. NMG genomförde även en egen konsert i
Västerås Bibliotek med ensemblenummer valda ur elevernas stora repertoar. Vid
festivalens välkomstkonsert framträdde sångensemblen Vokal med ett stycke ur sitt
tävlingsprogram i det av RUM arrangerade "Körmästerskapet". Ensemblens ledare
Kajsa Mårtensson mottog då också de utmärkelser ensemblen vunnit.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
NMG kommer att fortsätta att utöka arbetet med utlandssamarbeten då utfallet från
tidigare samarbeten varit gott.
g.

Musikredovisningar

Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i NMGs verksamhet. Att spela ett
instrument eller sjunga är ett mycket krävande arbete som fordrar stor självdisciplin och
motivation samt självklart mycket övning utanför skoltid. Skolans roll är att ge eleverna
den bästa möjliga musikundervisningen och att motivera dem till fortsatt självständigt
arbete.
Det är viktigt att se till varje elevs individuella förutsättningar och ambitionsnivå och
därefter skapa kreativa utmaningar och erfarenheter. Musikundervisningen i
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huvudinstrument sker individuellt, lärarna är alla yrkesverksamma musiker och
skickliga pedagoger.
Varje elev deltar även i ensemblespel – här är skolan 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.
Även körsång 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" framföranden av sina musikstycken inför en provpublik.
Skolan erbjuder eleverna denna möjlighet vid interna redovisningar varje tisdag. Där
kan man pröva hur långt instuderingen verkligen nått, hur väl memoreringen fungerar,
vilka spratt man utsätts för av nervositeten m.m. Redovisningarna är en timme långa
vilket under året varit i en tillräcklig tid. Redovisningarna leds av lärare som ingår i
Pedagogiska Gruppen eller i Musikpedagogiska gruppen efter ett rullande schema.
Minst en musiklärare är alltid närvarande. Även lärare som inte undervisar musik anses
som en viktig del av redovisningarna. Detta för att bidra till en skola där eleverna kan
känna sig sedda av lärare i de andra ämnena - i ett ämne där de själva har goda
förkunskaper.
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.
Möjlighet till inspelning i skolans regi bör diskuteras vidare. Eleverna spelar själva ofta
in sina redovisningar med egen utrustning. Inspelningen använder de för egna
utvärderingar och för att visa sin lärare i de fall denne inte närvarat vid redovisningen.
De som framträder bör 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.
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.
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Före eller efter en framställning brukar olika lärare ställa frågor kring musik som har
spelats, för att arbeta kognitivt med deras samband till musik samt deras musikaliska
framförande.
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.
Ensembleredovisningar
Ensembleredovisningar genomförs två gånger per termin och leds av ensemblelärarna ur
MG. Dessa redovisningar ersätter vanlig tisdagsredovisning och är 60 minuter långa.
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.
Biinstrumentredovisningar
I slutet av varje termin hålls offentliga redovisningar där de elever som spelar ett
biinstrument ska spela upp sina stycken för att uppfylla kunskapskraven inför
betygsättning.
Konsertverksamhet på Nordiska Musikgymnasiet
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. Villkoret för att få uppträda på NMG:s konserter är att eleven har spelat/sjungit
sitt stycke vid minst en solo- eller ensembleredovisning i konsertklart skick. Eleverna i
Mu2 i kursen Estetisk kommunikation har hand om arrangörskapet för konserterna
samt står för värdskap i foajén och under konserten.
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.

22

Terminsprov
Sedan hösten 2013 har skolan infört en ny modell för det som tidigare kallades
terminsuppspelningar, men som fr. o. m. 2013 kallas för terminsprov. Varje termin
utgör terminsprovet en avstämning av elevernas kunskaper i de olika musikkurserna.
Målet är att ha en gemensam plattform för bedömning av de kunskapskrav som återfinns
i ett antal olika musikkurser. Provet har getts med en veckas förberedelse eller samma
dag beroende på elevernas nivå i notläsning. Provet utformas av lärarna i gehörs- och
musiklära. Provet innefrytm-, melodi- och gestaltningsuppgifter.
Examenskonserter
Elevens sista terminsprov (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.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Redovisningsformen har varit fortsatt lyckad. Tack vare att informationen förtydligats
har det under året inte varit några problem med hur redovisning, ackompanjemangstid
och konsertframträdanden hänger ihop. Fortsatt information, framförallt för ettorna,
kommer att behövas.
Användning av spontana frågor från lärare och andra elever som ett verktyg under
redovisningar verkar vara ett lovande sätt att lyfta spelandet till ett mer kognitivt plan.
Vi planerar att utveckla denna insats.

h.

Arbete med elever i behov av särskilt stöd

Studieverkstad
NMG har fortsatt med upplägget med att schemalägga alla studiestödslektioner på
torsdageftermiddagar, då verksamheten upplevt det som framgångsrikt. Det finns
möjlighet att delta på svenskastöd, engelskastöd, mattestöd och studiestöd i SO-ämnena.
På studieverkstaden mellan 14.20-16.50 har eleverna haft möjlighet att komma på
lärarledd hjälplektion. Där kan eleverna arbeta med allt som rör skolarbetet för att uppnå
sina mål. Elever med särskilda behov kan också få obligatoriskt studieverkstad inskrivet
i sina individuella 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 F.
Särskild undervisningsgrupp för elever med behov av extra stöd
På NMG finns det möjlighet att läsa efter en individuellt anpassad studiegång med ett
för eleven anpassat schema. Undervisningen sker då i en särskild undervisningsgrupp
med endast ett fåtal elever / “en till en”- undervisning i en lugn miljö där studierna leds
av en lärare med specialpedagogisk kompetens. Samarbete med lärare och mentor i de
aktuella ämnena sker dagligen och är av yttersta vikt för att hjälpa eleverna att uppnå
skolans strävansmål. Två av våra elever har över läsåret varaktigt haft en till en
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undervisning av lärare med specialpedagogisk kompetens. En av eleverna läser
preparandutbildningen och har under året klarat av kursen i hemkunskap och är i stort
sätt klar med historiakursen. vilket i det ena fallet resulterat i att eleven klarat de kurser
den skulle läsa detta läsår.
i. Samarbete med andra skolor/musikinstitutioner
Moderna språk
Även under läsår 2016/2017 har NMG haft ett nära samarbete med Stockholms
Estetiska Gymnasium i kurserna Franska 3, Spanska 3 och Tyska steg 3 och 4.
Undervisningen i Franska 3 och Spanska 3 äger rum på STEG och undervisningen i
Tyska på NMG. I tyska har eleverna - förutom praktisk träning i målspråket - fått vara
med och fira den traditionella Oktoberfesten, samt fått lära sig mycket om kulturella
förhållanden och interkulturella aspekter.
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Under 10 års tid har NMGs elever deltagit i delar av Musikhögskolans undervisning.
Som exempel kan nämnas:
● gemensamma huvudinstrumentlektioner
● orkesterprojekt
● kammarmusikprojekt
● konsertprojekt
● auskultationer vid lektioner på KMH
ABRSM
Associated Board of Royal Schools of Music i England och Nordiska Musikymnasiet
har sedan läsåret 2014/2015 etablerat ett samarbete som innebär att NMG är värdskola i
Stockholm för ABRSM examina både i musikteori och praktiskt musikutövande i
instrument/sång. Examinas bedöms av en ABRSM representant från England.
Kungliga Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier
Kungliga Musikaliska Akademien har fr o m läsåret 15/16 helt ändrat rutiner för
utdelande av sina ungdomsstipendier. Uppdraget att föreslå mottagare har överförts till
gymnasieskolor med spetsutbildning i musik. NMG har föreslagit elever som motsvarar
Akademiens krav för mottagande av stipendierna och dessa elever har i maj 2017 fått
sina stipendier utskickade direkt från Akademien.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
De många samarbeten som skolan främjat under året har varit mycket uppskattade av
eleverna. Att elever kan behöva gå från sina ordinarie lektioner kan däremot upplevas
störande av lärare. En lösning på problemet kan vara att lärare så snart som möjligt får
information angående elevers eventuella frånvaro från deras lektioner så att de kan
planera därefter. Likväl behöver elever informeras, och påminnas, om deras egna ansvar
gällande att ta reda på information angående den missade lektionens innehåll.
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Festkonsert på Confidencen maj 2017

j.

Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet

Läslyftet 2016/2017
Under läsåret 2016/2017 har den av Skolverket inrättade lärarfortbildningen Läslyftet
ägt rum vid Nordiska Musikgymnasiet. Syftet med denna fortbildning har varit att
kompetensutveckla lärare i samtliga ämnen vid skolan och bidra till att lärarna dels kan
fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, dels använda fler skrivoch läsutvecklande metoder i sina respektive ämnen. Tillsammans med kollegorna har
lärargruppen kunnat reflektera kring forskning och undervisning om läs- och
skrivutveckling samt även fått möjligheten att kontinuerligt, under ett års tid, pröva på
nya arbetsverktyg i praktiken. Med stöd från en handledare har lärarkollegiet tagit del av
skolverkets material, diskuterat materialet, implementerat materialet i den egna
undervisningen samt metareflekterat över resultat och hur undervisningen kan utvecklas
vidare.
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Läslyftet introducerades i lärarkollegiet först av handledaren (Jennie Mazur) i
lärarkollegiet där syfte, mål och arbetssätt med Läslyftet presenterades närmare
(vt-2016). Därefter valdes explicit två moduler ut gemensamt av lärargruppen; “Läsa
och skriva text av vetenskaplig karaktär”1 och “Analysera och kritiskt granska”2.
Under hösten 2016 avhandlades temat “Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär”,
då det i lärargruppen ansågs vara av särskild vikt att få olika didaktiska verktyg att jobba
med i praktiken med eleverna så att de i sin tur har möjlighet att redan på ett tidigt
stadium kunna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och på sikt göra dem
förberedda inför högskolan.
Under vårterminen 2017 bearbetades modulen “Analysera och kritiskt granska”,
metodiskt, vilken gav möjlighet för lärarna i både praktisk estetiska ämnen och de
teoretiska till att reflektera, arbeta och samtala kring kritisk granskning och analys av
text, bild - även när det gäller digitala miljöer där också rörlig text ingår.
Samtliga deltagare i Läslyftet har framförallt sett att de gemensamma diskussionerna
kring innehållet och uppföljningarna har varit mycket givande, framförallt då det getts
utrymme till gemensamma pedagogiska samtal, där lärarna har vuxit mer samman som
grupp och kunnat utveckla fler gemensamma förhållningssätt i sitt arbete. Lärarna har
också fått diskutera olika begrepp och fått nya didaktiska verktyg för att kunna stötta
eleverna i deras utveckling under gymnasietiden. Konkreta övningar såsom analys av
lärobokstext även i andra textrika ämnen, analys av olika slags texter, där framförallt
den vetenskapliga texttypen har varit ett särskilt viktigt inslag, har bidragit till att lärarna
har fått fördjupad kunskap och kunnat utveckla sin undervisning ytterligare.
Gymnasiemässan
Gymnasiemässan 2016 hade som vanligt många besökare. NMG valde att använda
samma upplägg som ht-2015. En muntlig utvärdering av gymnasiemässan genomfördes
i PG och all personal som deltog var mycket nöjda med skolans insats på mässan. Peter
Kvist ansvarade för Gymnasiemässans upplägg.
Föräldramöten
Föräldramötet ht-2016 ägde rum den 1 oktober. Under detta möte gjordes en
presentation av våra lärare och samtidigt fanns det tillfälle till enskilda samtal under en
mingelstund.
På föräldramötet vt-2017 den 25 februari hölls en kort konsert följt av ett allmänt
informationspass och mingel, där föräldrarna gavs möjlighet att prata med lärare och
övrig personal.
Den information om valbara kurser som tidigare givits muntligt vid detta föräldramöte delgavs istället i skriftlig form.
Öppet hus/informationskväll
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/013_lasa-skriva-vetenskaplig-text
(2017-05-30).
2
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/024_anlaysera-o-kritiskt-granska
(2017-05-30).
1
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NMG har vid fyra tillfällen under läsåret anordnat öppet hus/informationskvällar för
intresserade. Detta har gjorts i samband med konserter.
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 NMG sedan höstterminen 2012 arbetat med att
hitta nya rutiner kring elevhälsan och arbetet med åtgärdsprogram. I rutinerna redogörs i
detalj ett elevärendes gång och i vilken fas åtgärdsprogrammet kommer in. 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 denne inte fyllt 18. För mindre ”restuppgifter” eller enstaka missade
prov kan det räcka med att undervisande lärare upprättar en utvecklingsplan.
Om en elev riskerar 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 specifik punkt, elevärenden, på
dagordningen där åtgärdsprogram kan 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
kontinuerligt.
Åtgärdsprogrammen förvaras i eleverna pärmar. Implementeringen av dessa rutiner har
fortsatt under läsåret 2016/2017, inte minst har rutinerna för elevhälsan på NMG
upprättats. Biträdande rektor fungerar som en länk mellan PG och övrig
skolhälsopersonal.
Under året har NMG också fortsatt sitt arbete med att ytterligare förbättra
utvecklingssamtalen och den elevinformation som ges vid mitterminsrapporten inför
utvecklingssamtalen. Utmaningen har varit att utveckla och hitta en gemensam “mall”
för de skriftliga kommentarerna som medföljer varje omdöme på SkolApp, dvs hur
grundlig informationen 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 tillfälle för mitterminsrapportering.
Utvecklingssamtalen ligger på kvällstid under en vecka vid två tillfällen under
höstterminen och två tillfällen under vårterminen. Detta upplägg har för de flesta
föräldrar och elever fungerat bra och skolan har fortsatt att arbeta på det viset även
under den innevarande perioden även 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.
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Sedan höstterminen 2008 har skolan använt sig av ett webbaserat skoladministrativt
system. Både elever och vårdnadshavare har på detta sätt fått möjlighet att logga in via
webben och se elevens status i fråga om omdömen och frånvarostatistik. Systemet
underlättar NMGs mentorsarbete då det är möjligt att på ett och samma ställe ha enkel
tillgång till elevens hela studiesituation. Även informationsflödet mellan skolan och
elev/vårdnadshavare har ökat då det på Skolapp även finns en digital anslagstavla.
Bokdejt
Skolan har under vårterminen 2016 startat ett bokdiskussionsforum, där elever och
lärare inbjuds att läsa och diskutera olika litteratur utifrån ett visst tema. Högläsning,
bokcirkel, litteraturnyheter, “böcker vi älskade som barn”, bokbytardejt samt gestalta
olika dikter, är exempel på teman som avhandlats under torsdageftermiddagarna.
Eleverna har själva bidragit till dessa teman. Detta har av både elever och lärare
uppfattats som ett positivt tillskott till övriga lektionspass. Syftet är att inspirera
eleverna att läsa mer och att öka sammanhållningen mellan skolans elever och mellan
lärare och elev. Bokdejten har på senare tid också blivit ett forum för kognitiv
reflektion av olika förmågor och kreativitet, med bl a praktiska övningar kopplade till
kreativt skapande och improvisation.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Expeditionens flytt från lärarrummet till “gamla expeditionen” har varit en positiv
upplevelse för samtliga. Lärarna har fått mer ro i lärarrummet då eleverna inte längre
behöver gå dit lika ofta för att få hjälp med administrativa frågor. Lärare och
administration har främjat en kultur av att maila frågor istället för att fråga personligen
vilket även det reducerat onödiga besök. Det har även haft effekten att lärare och elever
kunnat hänvisa till skriftlig information istället för muntlig, något som lett till färre
missförstånd.
Matematikundervisningen
Detta läsår har man fortsatt med att lägga upp matematikkurs Ma1b på tre terminer
istället för två. Syftet med detta är att kursen är omfattande och kan upplevas som
övermäktig för de elever som har svårt med matematiken. Dock ges fortfarande
möjlighet att läsa kursen på en eller två terminer för de som inriktar sig på fortsatta
studier i matematik. Detta har gjort att eleverna har läst i olika takt på lektionerna. NMG
har därför prövat Mattehjälp online, som innebär att eleverna kan ta del av genomgångar
i sin egen takt och gjort det möjligt för läraren att hinna hjälpa fler elever med uppgifter
eller speciella genomgångar. Det har också varit bra för elever som är frånvarande från
lektioner att kunna följa undervisningen.
Utöver de vanliga lektionerna har det också funnits ett 120 minuterspass och vecka som
kallats för räknestuga där elever deltar oavsett kurs i matematik. Det har också varit
stödpass i liten grupp en gång per vecka samt studieverktstaden under torsdagar. De
högre kurserna Ma2b respektive Ma3c/4 har haft separata lektioner.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Ma1b på tre terminer har visat sig särskilt bra för de elever som har svårt för matematik,
men det är samtidigt något ineffektivt eftersom man måste repetera en del efter
sommaruppehållet.
 Idrott

Idrotten (idrott 1) bedrivs under två läsår. Under första läsåret får eleverna pröva enkla
träningsredskap, ett danspass, löpträning och löpteknik, olika bollsporter med
tillhörande träningsformer samt besök och träning på den nya trenden på utegym. Under
det andra läsåret tillkommer en större ergonomiuppgift 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 NMG haft ett antal elever som har läst kurserna Fysik 1+2, kemi
1+2, biologi 1 och Naturkunskap 2. Det har varit ett pass i veckan och det har varit
möjligt med några laborationer som passat kursen. NMG har gjort studiebesök på Tom
Tits, där kursdeltagarna “speedejtat” forskare under forskarfredagen i september. I
biologi 1 och naturkunskap 2 har skolan också besökt Naturhistoriska riksmuseet och
deras utställningar om evolutionen.
Naturkunskap 1b genomfördes precis som tidigare med återkoppling via Google Drive.
I Google Drive har arbetsmaterial, presentationer och filmlänkar funnits tillgängliga för
alla elever. På så sätt har pappersåtgången minskat och eleverna har haft tillgång till
materialet både hemma och i skolan. Kursen börjar med den naturvetenskapliga
metoden och eleverna gör en exkursion och planerar och utför en laboration och skriver
en laborationsrapport. De teoretiska avsnitten är ekologi och miljö, genetik, livsstil och
sexualkunskap.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Naturkunskap 1b bygger mycket på diskussioner och dessa har varit mycket givande,
men det kräver att eleverna är närvarande.
Ett problem är att eleverna ej använder kursboken som grund när de gör uppgifter utan
istället vänder sig till t.ex. internet som informationskälla. Lösningen skulle kunna vara
att lägga upp kursen som en källkritik av kursboken och jämföra den med andra källor.
Resultatet blir då både grundkunskaper och kritiskt tänkande.
 Engelska

Eleverna har arbetat mycket med litteratur och olika teman under året;
minoritetsgrupper, racism, engelsktalande länder samt miljöfrågor. De har redovisat
genom grupparbeten, enskilda muntliga- och skriftliga redovisningar samt uppsatser.
Engelska 6 har dessutom förberett och spelat upp en scen ur valfri Shakespeare pjäs.
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Stor vikt har lagts på att ständigt förbättra elevernas förmåga i att anpassa engelskan - i
synnerhet till mer formella situationer. I alla kurser har eleverna förberett och genomfört
muntliga presentationer med konstruktiv feedback från läraren samt övriga elever i
klassen.
Under vårterminen har samtliga elever i alla engelskakurser fått diskutera etiska och
samhälleliga
frågeställningar,
samt
fått
analysera/arbeta
med
olika
meningsuppbyggnader. Engelska kurser (Engelska 5/6/7)
Skolan har tidigare bjudit in Lily Evans från Folkuniversitet som är den svenska
representanten för s.k. Cambridge examina i engelska. Lily berättade då om dessa
examina för elever i åk 3 samt för några intresserade elever från åk 2.
Svenska
I svenskundervisningen (SV och SVAS) - som varit uppdelad dels i en litteraturtermin
dels en språklig termin - har eleverna fått bearbeta stoffet bland annat genom att arbeta
med metareflektion och estetiska uttrycksmedel såsom gestaltat/dramatiserat egna och
andras texter, producerat egna filmatiseringar, producerat posters etc. De har också
tidigt i utbildningen introducerats i vetenskapligt förhållningssätt genom att under ett
flertal tillfällen ha fått öva sig i att skriva PM.
Svenska bas – nybörjare
Under läsåret 2016/2017 har vi haft sju utbytesstudenter från olika delar av världen,
bland annat från Thailand, Hongkong, Schweiz, Belgien, Indonesien och Frankrike.
Eleverna har lärt sig det svenska språket genom olika praktiska övningar tillsammans
med teori om det svenska språkets struktur och uppbyggnad. Ett flertal interkulturella
jämförelser med de olika kulturerna har också gjorts. Eleverna har också varit delaktiga
i den reguljära svenskundervisningen.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Att blanda praktik med teori har varit mycket givande då eleverna använt estetiska
uttryckssätt för att ta till sig ny kunskap men även samtidigt och kontinuerligt fått
metareflektera över vad det är de gör och varför. Förbättringsförslag: att ha fler
grupparbeten, tydligare instruktioner angående uppgifternas relation till kursmålen och
kunskapskraven. Vidare behövs en återanknytning, under kursens gång, till vad kursplan
och kunskapskrav säger så eleverna blir uppdaterade och inte hinner att glömma bort
informationen.
k.

Elevhälsofrämjande insatser

Människor är olika, en olikhet som bland annat kommer till uttryck gällande
inlärningen. Det betyder exempelvis att en del elever behöver mer tid än andra för att
lösa samma uppgift. Samtidigt vet skolan om att svårigheterna i skolan ofta kan vara
komplexa, vilket inte underlättar undervisningssituationen. Oavsett orsak har Nordiska
Musikgymnasiet ett ansvar för att alla ungdomar ges bra förutsättningar för lärande och
utveckling genom en god lärandemiljö.
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Denna lärandemiljö ska alltid utgå från en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö.
Detta betyder bland annat att stöd och åtgärder ska finnas med som en naturlig del i
lärandeprocessen och främst genomföras i den egna klassen eller gruppen. Lärandet ska
också kännetecknas av delaktighet och inflytande samt utgå utifrån elevens starka och
positiva sidor. Detta för att stärka självbilden och självkänslan, vilket i sin tur leder till
att eleven upplever trygghet och framgång. Både elever och föräldrar förutsätts vara
delaktiga i arbetet.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Det finns utrymme för ytterligare föreläsningar angående t.ex. nervositetshantering.
Vidare satsningar på elevhälsofrämjande insatser bör göras särskilt syftande till att få
eleverna att se sin egen roll och utveckling snarare än att ständigt jämföra sig med
andra.
l.

Arbete med trivsel

NMG arbetar med trivselfrågor på daglig basis där verksamheten utgår från
Likabehandlingsplanen. Skolan strävar efter att varje elev ska känna sig trygg, sedd och
vara en del av vår gemenskap på skolan. Skolan har nolltolerans mot mobbning och
kränkningar och tror på en ständigt pågående dialog med våra elever.
NMG ber eleverna fylla i en trivselenkät varje termin där skolan undersöker de
trivselfrågor eleverna anser fungera samt vad som behöver åtgärdas. Feedback på dessa
enkäter ges efter varje sammanställning. Skolan har ett elevråd som i samverkan med
lärarna på skolan jobbar med dessa frågor för att ständigt förbättra skolmiljön. Under
läsåret har vår verksamhet haft flera trivselhöjande aktiviteter, exempelvis bokdejt med
tillhörande fikastund.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Ytterligare delegerande av uppgifter från Pedagogiska Gruppen till Elevrådsgruppen
och tydligare uppföljningar av pågående ansvarsområden inom båda grupper
efterfrågas. För att öka trivseln behöver kommunikationen mellan alla arbetande
grupper, lärare som elever, förbättras och de kommunikationskanaler som finns behöver
bli mer transparenta.
För elevers och lärares fortsatta säkerhet behöver samtliga även ta mer ansvar för att
skolans entrékoder ej sprids bland obehöriga. Dessutom behöver eleverna informeras
vidare angående hur utomståendes besök på skolan ska hanteras.
2

Normer och värden

Skolan ska präglas av demokratiska värderingar. Redan under NMGs första
verksamhetsår bildades skolans elevråd/klassråd och eleverna fick därmed ett forum att
aktivt påverka verksamheten. Elevrådets uppdrag 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.
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Arbete med minskad elevfrånvaro
En viktig del i skolans arbete med normer och värderingar har alltid varit att aktivt
minska elevernas frånvaro. Ett väl fungerande frånvarorapporteringssystem, nolltolerans
vid frånvaro och hundraprocentig rapportering av skolk till CSN och målsman är de
viktigaste inslagen i detta arbete.
Nordiska Musikgymnasiet 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.
Närvarostatistik läsåret 2016/2017

Statistiken redovisar elevernas totala närvaro och frånvaro för läsåret 2016/2017. I
jämförelse med läsåret 2015/2016 har den olovliga frånvaron sjunkit med 2,5% och
sjukfrånvaron har sjunkit med 4,7%.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Ovan nämnda är ett mycket glädjande resultat då NMG arbetat aktivt med att bli av med
strö/sjukfrånvaro genom att t.ex. be om sjukintyg vid första misstanke av missbruk av
systemet samt varit noggranna med att informera såväl elever som föräldrar om riskerna
med för stor olovlig frånvaro; dels för elevens skolprestationer men också för
csn-bidraget.
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Posten “orapporterat” är starkt påverkad av att timanställda huvudinstrumentslärare ej
använder sig av skolapp utan deras närvarorapporterering sker direkt till Rektor.
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 viktigt att varje elev kommer till sin rätt och känner tilltro för sin skola. Nordiska
Musikgymnasiet har skapat en plattform för ett välfungerande elevråd och skolan är
måna om en kontinuerlig dialog med eleverna. Elevrådet deltar regelbundet i möten med
skolans pedagogiska grupp. Elevrådet inbjuds även till den årliga skolkonferensen.
Elevinflytande är en viktig grundsten i NMGs verksamhet. Det är till stor del tack vare
eleverna som verksamheten har kunnat genomföra många lyckade satsningar. Skolan
har en levande dialog med alla parter och NMGs elever känner därför 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/div bakverk vid skolans konserter och andra evenemang och
samlar på så sätt in pengar till egna projekt.
● Elevrådet skriver protokoll från möten med pedagogiska gruppen.
Elevrådets verksamhet
Elevrådet 16/17
Under läsåret 2016/2017 har elevrådet inte haft speciellt mycket att göra. Under våra få
möten har vi diskuterat bl.a. stämningen på skolan och olika aktiviteter vi kunde tänkas
hitta på för att skapa en större samhörighet på skolan. Men i brist på förfrågningar från
elever och lärare har vi inte haft så många frågor att arbeta med.
Det betydande vi har gjort hittills är:
●
Vi har hjälp åt i anordnandet av alla hjärtans dag.
●
Vi har satt upp ett schema för vilka som ska ta hand om lunchen (bestick, vatten,
glas etc.)
●
Försökt hålla en god stämning på skolan i allmänhet.

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Under det innevarande läsåret har den pedagogiska gruppen deltagit i projektet Läslyftet
vilket har resulterat i mindre tid under ordinarie på grund av utbildning. Elevrådet har
därför inte fått lika mycket tid med den pedagogiska gruppen som tidigare läsår och
detta har bidragit till att elevrådet inte heller fått samma uppbackning och stöd från
lärarhåll. Det är naturligtvis något som lärarlaget måste tänka på inför eventuellt
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kommande projekt, om de ska schemaläggas under ordinarie på grund av möten.
Lärarna ska även schemalägga elevrådets möten.
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
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, Gålöstiftelsen m fl.
Stipendiesummorna har varierat mellan 2000-40000 kr per elev.
Kungliga Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier
Kungliga Musikaliska Akademien har fr o m läsåret 15/16 helt ändrat rutiner för
utdelande av sina ungdomsstipendier. Uppdraget att föreslå mottagare har överförts till
gymnasieskolor med spetsutbildning i musik. NMG har föreslagit elever som motsvarar
Akademiens krav för mottagande av stipendierna och dessa elever har i maj 2017 fått
sina stipendier utskickade direkt från Akademien.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Möjligheten att låta SYV komma på besök under en redovisning i början av läsåret ska
undersökas närmare. Detta för att eleverna lättare kan få tillgång till vilka
frågeställningar SYV arbetar kring och för att själva våga kontakta just SYV i frågor
som rör elevernas skolgång. När det gäller frågor angående musikutbildningar är det
musikläraren eleven vänder sig till i första hand.
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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 skolan ständigt arbetar med.
Fortsatt arbete med betyg och bedömning
Inom den pedagogiska gruppen (PG) har det utarbetats gemensamma mål och riktlinjer
som fokuserar på den helhetssyn som präglar verksamheten. Följande har gjorts:
Gemensam studiedag
Skolans lärare inom PG deltog den 9 januari på en gemensam halv studiedag
tillsammans med ämneslärare från Stockholms Estetiska Gymnasium, Rytmus och
Kulturama. Temat för dagen var “-Vad gör vi i kurserna och hur bedömer vi?”. Under
dagen diskuterades och jämfördes bland annat kursupplägg, planeringar och
betygssättning inom respektive ämnen. Det övergripande syftet var att bli mer
likvärdiga i våra kursupplägg och i betygssättningen.
Omprov
Senarelagda/uppskjutna prov ska genomföras under studieverkstadstiden på torsdagar
där det alltid ska finnas en lärare som kan agera provvakt.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Studieteknik kommer att avhandlas under ett redovisningstillfälle i början på läsåret;
där ska skolans differentierade pedagogiska tillvägagångssätt presenteras av samtliga
lärare.
1. Statistik över kursbetyg
Betygssnitt i kurserna svenska, engelska och matematik vid NMG
NMG vt-2016
Eng 5 - Snittbetyg 13,3
Eng 6 - Snittbetyg 14,6
Eng 7 - Snittbetyg 7,5
Ma1b - Snittbetyg 12,1
Ma2b - Snittbetyg 10,4
Sv1 - Snittbetyg 13,1
Sv2 - Snittbetyg 15,8
Sv3 - Snittbetyg 16.8

Riket - Estetiska programmet vt-2016
15,3
14,7
14,1
12,2
10,8
14,4
14,0
13,3
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NMG vt-2017
18,0
16,5
18,9
13,0
15,8
16,2
17,5
15,0

a.

Sammanfattande analys av bakomliggande orsaker till skolans resultat.

I den samlade statistiken ingår även ett antal utbytesstudenter som erhållit ett godkänt
betyg i en del kurser. Den sammanlagda betygspoängen för samtliga kurser på hela
skolan vt-2017 ligger på 16,7. Detta kan jämföras med skolans föregående års resultat:
14,3.
De högsta genomsnittspoängen ses generellt inom musikämnena där många elevers
främsta fokus oftast ligger, men även i de teoretiska ämnena har eleverna höga betyg.
Skolans arbete med att informera eleverna om valbara kursers omfattning och
svårighetsgrad har gett resultat på betygen i dessa kurser, men vidareutveckling av
insatsen erfordras. Eleverna kommer framöver att få en uppföljning av deras val en gång
per läsår. Detta ger förhoppningsvis även goda effekter på övriga ämnen då elevernas
sammanlagda skolbörda blir lättare då de läser färre, men mer väl valda, kurser.
Anledningen till denna goda progression bör ligga i hur skolan bedriver sin
undervisning. Även skolans värdegrund vilken särskilt betonar varje elevs individuella
utveckling, såväl musikaliskt och prestationsmässigt som personligt bör ses som en
instrumentell
del
av
progressionen då den genomsyrar allt ifrån
undervisningssituationen som interpersonella möten.
Vad Nordiska Musikgymnasiet kan göra för att ytterligare höja resultaten
● Integrera elevernas musikintresse med de teoretiska ämnena t ex genom estetiska
processer
● Ytterligare arbete med fler och varierade arbetssätt.
● Vidare arbete för att förverkliga skolans värdegrund.
● Vara ännu mer lyhörda för elevernas önskemål vad det gäller t ex grupparbeten
● Ännu fler ämnesövergripande samarbeten
● Utöka arbetet med elever i behov av särskilt stöd genom vidare individanpassning
● Flera inbyggda pauser och kortare intervaller av föreläsningar
● Ytterligare evidensbaserade anpassningar av skolverksamheten
● Vidare integration av kunskap från Läslyftet i samtliga ämnen
● Vidareutveckling av anpassningar för elever med NPF och andra
funktionsvariationer
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b. Redovisning och utvärdering av nationella provresultat i svenska, engelska
och matematik vid NMG vårterminen -2017.
NATIONELLA PROV I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1, Vt- 2017
Fördelning i procent:

Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

40

50

10

0

0

0

100

Del B

0

44,4

0

11,1

44,4

0

100

Del C

33,3

11,1

11,1

11,1

11,1

22,2

100

Provbetyg

33,3

11,1

11,1

11,1

33,3

0

100

Fördelning antal elever:

Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

4

5

1

0

0

0

10

Del B

0

4

0

1

4

0

9

Del C

3

1

0

2

1

2

9

Provbetyg

3

1

1

1

3

0

9

Kommentar från läraren: Antal elever som genomförde hela nationella provet var 9 st. 1
elev genomförde enkom delprov A. Av de elever som genomförde nationella provet
erhöll 8 elever ett slutbetyg på kursen svenska1/svenska som andra språk 1. En elev som
är utbytesstudent har inte fått betyg för kursen svenska som andra språk 1 då denna ska
läsa hela kursen läsår 2017/2018. Tre elever har fått sina kurser förlängda under
sommaren 2017. Kursresultaten har jämförts med resultat på nationell nivå. SCB:s
statisktik är uppdelad på svenska1 och svenska som andra språk. Det har ej gjorts på
NMG.
SLUTBETYG I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1, VT 2017
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

50

0

12,5

12,5

12,5

12,5

100

Antal
elever

4

0

1

1

1

1

8

*3 elever har blivit beviljade förlängd kurs över sommaren 2017.
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NATIONELLA PROV I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 3, VT 2017
Fördelning i procent:
Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

31

8

15

31

15

0

100

Del B

23

46

31

0

0

0

100

Provbetyg

31

8

38

23

-

-

100

Fördelning antal elever:

Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

4

1

2

4

2

-

13

Del B

3

6

4

-

-

-

13

Provbetyg

4

1

5

3

-

-

13

Kommentar från läraren: Antal elever som genomförde de nationella proven var 13. Tre
elever hade Svenska som andra språk. Kursresultaten har jämförts med resultat på
nationell nivå. SCB:s statisktik är uppdelad på Svenska3 och Svenska som andra språk.
Det har ej gjorts på NMG.
SLUTBETYG I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 3, VT 2017
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

36

0

43

7

7

7

100

Antal
elever

5

-

6

1

1

1

14*

*en elev har U i kursen

NATIONELLA PROV EN 5 VT 2017

A

B

C

Speaking %

80

10

10

100

Antal elever

8

1

1

10

Receptive skills:

28,5

28,5

14

38

D

14

E

14

F

Totalt

100

reading
listening %

and

Antal elever

2

2

1

Writing %

66

16,5

16,5

100

Antal elever

4

1

1

6

60

20

20

100

3

1

1

5

Total test
average %

score

Antal elever

1

1

7

Lararens kommentar: Due to illness, some students missed different parts of the tests. A
wider grade spread in the receptive skills was due to 2 students who didn’t finish the test
because of personal issues.
Betyg i kursen EN 5 VT2016
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

61,5

15

23

100

Antal
elever

8

2

3

13

Lärarens kommentar: All the students passed the course. The grades reflect their
performance over many days and assignments, so the fatigue 2 students had during the
national exams (see above) did not affect these statistics. In short, the course grades are
based on a wider sample of their performance in English, especially their receptive skills.
NATIONELLA PROV EN 6 VT 2017
A

B

C

Speaking %

40

30

30

Antal elever

4

3

3

Receptive skills:
reading
and
listening %

33

33

16,5

16,5 100

Antal elever

2

2

1

1

Writing %

43

14

14

28

100

Antal elever

3

1

1

2

7

33

16.5

16.5

16.5

Total test
average %

score

39

D

E

F

Totalt

10

16.5

6

100

2

Antal elever

1

1

1

1

6

Lärarens kommentar: Due to illness, some students missed different parts of the tests. A

wider grade spread in the receptive skills was due to 2 students who didn’t finish the test
because of personal issues.
Betyg i kursen En 6 VT 2017

A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

36

18

27

18

100

Antal
elever

4

2

3

2

11

Lärarens kommentar: All the students passed the course. The grades reflect their
performance over many days and assignments, so the fatigue 2 students had during the
national exams (see above) did not affect these statistics. In short, the course grades are
based on a wider sample of their performance in English, especially their receptive skills.

MATEMATIK
Ma1b NP ht2016/vt2017
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

33

33

33

100

Antal
elever

1

1

1

3*

*Lågt deltagande i NP pga sjukdom. Utbytesstudenterna ingår, men är ej rapporterade.

Ma1b kursbetyg ht2016/vt2017
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

14

14

29

43

100

Antal
elever

1

1

2

3

7

Lärarens kommentar: Endast de som genomför kursen på en termin har skrivit NP.
Övriga
gör NP ht2017. Utbytesstudenter som erhållit betyg i kursen ingår i underlaget.
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Ma2b NP vt2017
A

B

C

Procent

20

Antal
elever

1

D

E

F

Totalt

20

40

20

100

1

2

1

5*

E

F

Totalt

*Utbytesstudenterna ingår, men är ej rapporterade.

Ma2b kursbetyg vt2017
A

B

C

D

Procent

20

20

40

80*

Antal
elever

1

1

2

4

Lärarens kommentar: Utbytesstudenter som erhållit betyg i kursen ingår i underlaget.
*Slutbetyg på en elev sätts ht2017.
Bakomliggande orsaker till resultaten på NP
● Skolan har längre lektionspass vilket möjliggör att passen blir mer fördjupande och
varierande
● Skolan lägger med jämna mellanrum in kortare pauser/bensträckare för
återhämtning
● Skolan har många samarbeten av olika slag både internt och externt
● Skolan erbjuder kontinuerlig och nära dialog med lärare
● Skolan erbjuder mattestuga och studieverkstad för att fånga upp elever direkt
● Skolan erbjuder specialpedagogisk undervisning
● Skolan förbereder på olika sätt och redan på ett tidigt stadium eleverna inför NP både på gruppnivå och individuellt
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
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● 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
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 på enhetsnivå
●
●
●
●

Vidareutveckling av informationskanaler t.ex. mail, mobil etc.
Översyn av hantering av långtidssjukfrånvaro
Frånvarorapportering vid samarbete med Stockholms Estetiska Gymnasium
Fortsatt arbete med elevanpassning
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Områden för utveckling
kvalitetsredovisning

på

områdesnivå

enligt

denna

● Att samarbeta ämnesövergripande vid studiebesök (ev Moderna museet)
● Se över rutinerna för externa kostnader såsom konsertbiljetter, arbetsböcker,
skidhyra vid sportresa mm
● Information som ges till elever vid bla redovisningar, lektioner mm backas upp
med mail och anslag på anslagstavlan/Skolapp
● Främja utomlektionella aktiviteter/intressen
● Arbeta med externa förebilder på individnivå - dokumentera för allmänheten
● Förtydliga rutiner för slutproduktioner inom musikområdet.
● Tydligare beskrivning av relationen mellan uppgifter och kunskapskrav
● Förtydliga elevernas ansvar
● Intensifiera ytterligare samarbetet mellan PG och elevrådet
● Införa flera estetiska processer i de teoretiska ämnen
● Införande av mikropauser var 20 minut
● Införa veckoscheman som visar högre arbetsbelastning
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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