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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 2019/2020. 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 för vårterminens     
PG-möten – ansvarig bitr. rektor  

● Medarbetarsamtal 

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 och genomgång av      
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 

Juli  

Augusti ● Planeringsdagar – genomgång av kalendarium,     
provschema, lektionsschema mm 
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● Genomgång av skolans lokala styrdokument 
● (handlingsplaner mm) med elever, föräldrar och      

medarbetare 
● Introduktionsdagar 

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- och MG-möten 
2. Arbete med kvalitetsredovisningen och uppdatering av den lokala 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 2019/vt 2020 såg ut på följande sätt: 
 
Elever i åk 3 18 st  
Elever i åk 2 12 st  
Elever i åk 1 20 st  
 
Sammanlagt: 50 elever 
 
Under läsåret 2019/2020 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet: 

 
1. Riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11) 

 
2. Preparandutbildning (GY11) 
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Inom ramen för internationellt samarbete har NMG under läsåret 2019/2020 haft           
fyra internationella elever (ingår i ovanstående sammanställning) 
 
1 elev från Schweiz 
1 elev från U.S.A. 
1 elev från Georgien 
 
Vi har också haft en elev som är nyinflyttad i Sverige från Belgien.  

 
För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under         
räkenskapsåret 2019-07-01–2020-06-30 hänvisar NMG till bolagets      
årsredovisning. 

 
 

3. Verksamhetens struktur ht 2019 / vt 2020 
 
 

 
 
 
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        
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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. 
 
Under läsåret 2014/2015 beviljades Nordiska Musikgymnasiet ekonomiska medel        
för en förstelärartjänst. Tjänsten tilldelades ledaren för den pedagogiska gruppen,          
Peter Kvist. 

 
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 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             
kommunikations- och samarbetsprogram som är utformade 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. Under läsåret 18/19 har vi             
implementerat Google Classroom som ytterligare ett sätt att förenkla och          
förtydliga informationsflödet för skolans elever och kommunikationen med        
lärarna.  
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                              Gemensam Kick-Off på Gålö i augusti 2019 

 

Mål 
 

Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för gymnasieskolan 2011 
 
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,            
arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda handlingsplaner. För mer         
detaljerad beskrivning av skolans övergripande mål och verksamhet hänvisas 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           
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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.  
 
Från 17/3 till vt-20’s slut bedrevs all undervisning på distans via olika            
online-mötesplatformar. Skolan kunde tack vare ett gediget och förutseende arbete          
snabbt ställa om till denna sortens undervisning. 
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Skolans tidigare arbete med att reducera störande ljud utanför klassrum har gett            
gott resultat även över tid och i årets enkät hade fortfarande inga elever             
synpunkter på ljudnivån utanför klassrummen under lektionstid.  
 

 
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          
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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 besökt Medelhavsmuseet             
i samband med att vi läste om flodkulturerna och antiken. Det traditionella            
besöket i Storkyrkan i samband med att medeltiden avhandlas, blev i år genomfört             
som planerat. Vi studerade den gotiska arkitekturen och S:t Göran och draken. På             
grund av rådande coronapandemi kunde de traditionella besöken på         
Nationalmuseum och Moderna muséet inte genomföras på vårterminen.  

 
Studiebesök Hi1b 
 
När svensk stormaktstid avhandlades besöktes Armémuseum. Som en del av          
examinationen jobbade eleverna med frågor anpassade till utställningen. Eleverna         
kan besvara dem tillsammans eller enskilt. Genomgången låg på efterföljande          
lektion.  Då fanns även möjlighet att utveckla sina svar.  
 

    Gemensamma konsert- och teaterbesök 
 

Redan under den första riktiga skolveckan HT 2019, i slutet av augusti, fick vi den               
första anledningen att ta med skolans intresserade elever på konsert i           
Berwaldhallen. Inom Östersjöfestivalen anordnades konserten "Den svenska       
näktergalen" där skolans tidigare elev sopranen Annie Ternström framträdde som          
den unga Jenny Lind tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester.  
Under fortsättningen av höstterminen blev skolans elever inbjudna till         
kammarmusikföreningen "Kammaren". Vid den första konsert vi fick höra där          
framträdde också en av NMG:s tidigare elever, violinisten Johan Dalene. Han           
spelade bl.a. spelade César Francks stora Sonat för violin och piano tillsammans            
med pianisten Roland Pöntinen. Efter den konserten har vi hört kammarmusik av            
olika sorter t.ex pianosolo, pianotrio och romansprogram. Vårterminens        
konsertbesök hann aldrig komma igång p.g.a. Coronavirusets härjningar. Dock         
har, under denna märkliga tid, många möjligheter att uppleva konserter och           
föreställningar via streamade tjänster erbjudits och skolans elever har tipsats om           
när och var vissa av dem ägt rum. 
 
 
Esko  
Projekt som eleverna har ingått i Esko under året:  
● Konserter och redovisningar inom och utanför skolan (åk 1-3) 
● Scenen är din – ett utredande arbete om det egna artistskapet (åk 1) 
● Presentationer av skolan under Öppet Hus (några elever i åk 3) 
● Konsertproduktioner (elever i åk 2 samt utbytesstudenterna) enl. kalendariet 

https://musikgymnasiet.se/kommande-konserter/ [hämtad 2020-06-10] 
Eleverna har turats om att vara konsertanvarig/inspicient, 
presentatör/manusförfattare, genrepsansvarig/programansvarig, 
roddare/roddningsansvarig, konsertfotograf/publikvärd. Till 
ansvarsuppgifterna hör dokumentet Riktlinjer inför konserter, vilket har 
upprättats i samarbete mellan rektor och den samordnande esko-läraren och 
därefter bearbetats och uppdaterats i samarbete mellan elever och den 
samordnande esko-läraren.  
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Under höstterminen diskuterades det med klassen, om de skulle jobba i två            
grupper eller i helklass. Eftersom klassen är liten, bestämde vi att de skulle             
jobba i helklass med individuella uppgifter. Vid jul hade vi en utvärdering,            
där eleverna önskade förenklande lösningar för samarbetet. Eleverna bad         
också om ett tydligare schema för vilken exakt roll/uppgift som gällde inför            
respektive konsert. Vi lade då om undervisningen, så att eleverna jobbade i            
grupp med ansvar för de kombinerade ansvarsområden som presenterats ovan          
och eleverna fick schemat tilldelat på önskat sätt.  

 
 
 

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Konsertbesök är en viktig del i undervisning och utveckling av unga musiker och             
sångare. Vi på Nordiska Musikgymnasiet kommer att fortsätta inspirera våra          
elever att besöka professionella konserter på hög nivå både genom att arrangera            
gemensamma konsertbesök och genom att tipsa om vad som framförs på           
Stockholms alla konsert-, opera-, och teaterscener. De besök som hunnit          
genomföras innan Coronaviruset stängde skolan har uppskattats av eleverna och          
intressanta diskussioner har följt efteråt. Även besök inom        
samhällskunskapskurserna har varit uppskattade av eleverna. Nästkommande       
termin kommer vi att ha större samarbete mellan olika kurser gällande           
studiebesök. Skolan har beslutat att under hösten kommer vi även att ha fler             
studiebesök och aktiviteter utanför skolan än tidigare år.  
 
 

 
          Konsert på Kammaren med Johan Dalene och Roland Pöntinen 
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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 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.         
Kursen har även ett ämnesövergripande samarbete 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. Denna gång blev mötet av först i                
augusti. Gymnasiearbetet detta läsår blev väldigt annorlunda med tanke på          
coronapandemin som skapade nya utmaningar. Det var inte möjligt att ha en            
traditionell konsert som det var tänkt. Gustaf Adolfkyrkan var bokad till den 26             
maj, men fick avbokas. Klassen valde istället att göra en helt digital konsert. Alla              
spelade in sitt/sina stycken och la upp dem i en YouTub-länk som sedan sattes              
ihop till en spellista. Konserten premiärvisades på skolavslutningen 9 juni.          
Varefter den lades upp på skolans Facebooksida.  

 
Nordiska Musikgymnasiets konsertverksamhet 
 
Nordiska Musikgymnasiets elever uppträder regelbundet vid konserter i skolans         
konsertsal. Eleverna i årskurs 2 står för arrangemangen kring konserterna. Deras           
arbete består i att planera konserten, bestämma eventuellt tema, utforma och           
skriva program, sammanställa och framföra muntliga presentationer av        
programmets innehåll färgat av det valda temat. Därtill måste eleverna planera           
och genomföra smidiga omflyttningar på scenen samt sköta värdskapet i          
publikfoajén. Eleverna arbetar självständigt med uppgifterna, men får vid behov          
råd och hjälp av läraren i Estetisk Kommunikation och av övriga lärare när behov              
finns. 
 
Eleverna vid Nordiska Musikgymnasiet får, förutom deltagande i alla konserter i           
skolans egen konsertsal, också talrika möjligheter att framträda vid konserter i           
andra kulturmiljöer som t.ex. i Eric Ericsonhallen, Ulriksdals slottsteater         
Confidencen och i Grünewaldsalen. Under vårterminen 2020 har tyvärr så gott           
som alla inplanerade externa konserter ställts in p.g.a. Corona-pandemin. Ett antal           
inspelningar med små ensembler eller solister har lagts ut på Facebook och vid             
enstaka tillfällen har konserter med mycket få och friska deltagare streamats, t.ex.            
från Kulturfyren i regi av Riksförbundet Unga Musikanter. 
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2019 HT KONSERTVERKSAMHET  

 
 

September 
 

 
24/9 kl. 12.00 Lunchkonsert med elever från NMG i  

Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen 
 

26/9 kl.18.30 "Höstkänslor" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet 

Oktober 

8/10 kl.12.00 Lunchkonsert med elever från NMG i  
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen 
 

14/10 kl.19.00 "Halloween" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet 
 

November 

5/11 kl.19.00 "De fyra elementen" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet 

12/11 kl.12.00 Lunchkonsert med elever från NMG i  
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen 
 

18/11 kl.19.00 "NMG på KMH" –  konsert i Nathan Milsteinsalen på KMH 
 
December 

4/12 kl.19.00 "Konsert och Öppet Hus" –  på Nordiska Musikgymnasiet 

19/12 kl.19.00 "Julkonsert och Öppet Hus" – på Nordiska Musikgymnasiet 
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                                                NMG på KMH 18 november 2019 

 

 

2020 VT KONSERTVERKSAMHET 
 
Januari 

13/1 kl.19.00 "Tjugondag Knut" – konsert och Öppet Hus  
på Nordiska Musikgymnasiet 

 
Februari 

3/2 kl.19.00 "Konsert och Öppet Hus" – på Nordiska Musikgymnasiet 
 

18/2 kl.12.00 Lunchkonsert med elever från NMG i  
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen 
 

20/2 kl.18.30 "Kärlek" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet 
 
21/2 kl.19.00 Extra konsert på NMG med gästerna Johan Dalene  

och Sebastian Iivonen  
 

Mars 

2/3 kl.19.00 "Tidig vår" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet 

13/3 INSTÄLLD Eftermiddagskonsert med elever från NMG  
på Berga äldreboende 

16/3 kl.19.00 "KMH på NMG" –  gjordes hastigt om till streamad konsert  
från NMG med skolans elever och gästartister från KMH 

 
17/3 kl.12.00 Lunchkonsert med elever från Nordiska Musikgymnasiet  

i "Kvarterskyrkan på kajen" i Liljeholmen 

 
30/3 kl.19.00 "Sångarkonsert"  –  kort konsert med inspelade inslag,  

    uppspelade via Facebook  
 

31/3 INSTÄLLD Lunchkonsert med elever från NMG i  
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen 

 
April 

 
17/4 INSTÄLLD Eftermiddagskonsert med elever från NMG  

på Berga äldreboende 
 

18/4 INSTÄLLD Elever från Nordiska Musikgymnasiet uppträder under  
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Stockholms Kulturnatt 2020 i Eric Ericssonhallen 
 

Maj 

5/5 INSTÄLLD Unga Musiker på Musikaliska – samarbete med Länsmusiken 

8/5 INSTÄLLD Eftermiddagskonsert med elever från NMG  
på Berga äldreboende 
 

15-17/5 INSTÄLLD RUM:s Körtävling i Västerås samt Konsertresa 
 

20/5 INSTÄLLD "Festkonsert på Confidencen" med ensembler från NMG 
 
26/5 INSTÄLLD 2020 års studenters Examenskonsert i  

Gustaf Adolfskyrkan (ersätts av digital konsert 9/6 

29/5 INSTÄLLD Eftermiddagskonsert med elever från NMG  
på Berga äldreboende 
 

Juni 

3/6 Streamad mindre konsert från Kulturfyren ersätter tidigare  
planerad stor konsert i Eric Ericsson-hallen - arrangör RUM 
 

8/6 INSTÄLLD Avslutningskonsert på Nordiska Musikgymnasiet 

9/6 Digital Examenskonsert med 2020 års NMG-studenter 
streamad via Facebook 

 

 

                 En av vra egna konserter på vår hemmascen på NMG ht 19 
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Nordiska Musikgymnasiets Kammarkör(NMGKK) 
Under ht 2019 genomfördes skolans årliga Luciaprojekt som mynnade ut i externa            
Luciauppträdanden runtom i Stockholm. Luciaprojektet blev en lyckad satsning         
som visade prov på elevernas samarbetsvilja och självständighet.        
Luciauppträdanden. Som i Vokal och ideale berör arbetet kurserna ensemble med           
körsång, ensemble 2 och körsång 2. 
 

 
                                                      NMG Kammarkör ht 19 

 
 

Ideale - Nordiska Musikgymnasiets diskantkör 
Då skolans italienska Luciaengagemang blivit så pass omfattande sedan 2018          
ytterligare en kör behövts för att täcka upp alla konserter som erbjudits.            
Diskantkören Ideale påbörjade sitt arbete i början på höstterminen och har           
repeterat i snitt 4 timmar i veckan. Som i Vokal berör arbetet kurserna ensemble              
med körsång, ensemble 2 och körsång 2. Antagning till kören gjordes genom en             
gemensam provsjungning med Vokal. Kören var framförallt engagerad i norra          
delen av italien och jobbade på uppdrag av Svenska Handelskammaren i Milano.            
Samtliga uppdragsgivare var mycket nöjda med körens framföranden. Ideale         
leddes detta år av Rebecka Gustafsson. 
 
Under vårterminen 2020 fogades Ideale, likt vokal, samman med Nordiska          
Musikgymnasiets Kammarkör. 
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                                                                Ideale ht 19 
 
 

Vokal - Nordiska Musikgymnasiets vokalensemble 
Vokalensemblen Vokal består av 10-12 elever och 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 och/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.              
Detta år leddes Vokal av Hanna Sandman. 
 
Under höstterminen 2019 repeterade Vokal 4 timmar per vecka där det           
huvudsakliga målet var konsertresan till Rom och Neapel under december månad.           
Resan till Italien arrangerades tillsammans med Sveriges ambassad i Rom och           
Sveriges ambassad vid den Heliga stolen och alla medverkande var mycket nöjda            
med insatserna. Bland annat framträdde ensemblen även detta år på Piazza di            
Pietra i Rom och I St Peterskyrkan i Vatikanstaten.  
 
Under vårterminen 2020 fogades Vokale, samman med Nordiska        
Musikgymnasiets Kammarkör. 
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                                                                         Vokal ht 2019 
 
 

 
Uppträdanden under Stockholms kulturnatt  
Årets Kulturnatt i Stockholm 2020 ställdes in p.g.a. Corona och vi kunde därför             
inte framträda i Eric Ericssonhallen som vi brukat sedan många år. 

  
 

Konsert på Confidencen 
Onsdagen den 20 maj 2020 skulle Nordiska Musikgymnasiet ha haft sin årliga            
festkonsert på Confidencen, teatern vid Ulriksdals Slott. P.g.a. Corona måste den           
ställas in denna gång. 

 
 

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Under höstterminen 2019 fortgick arbetet med konserter och luciaprojekt som          
vanligt och med gott resultat. Resorna till Italien och konserterna i           
Stockholmsområdet blev alla mycket uppskattade. Då vi för tillfället inte vet hur            
våra möjligheter för utlandsresor ser ut nästa läsår kommer vi att planera för att              
förbereda Ideale och Vokal både för utlandsvistelse och konserter i Sverige.  
Merparten av våra externa konserter har tyvärr fallit bort p.g.a. coronasituationen.           
Istället har vi arbetet med digitalisering av konserter och framföranden. Mer           
information om detta finns under punkt 7. Digitalisering.  
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                         Halloween på NMG ht 19 

 
 
 

 
d. Föreläsningar,  workshops, master classes, tävlingar. 

 
 

Introveckan 
 
Introveckan höstterminen 2019  
 
Dag ett, måndag, började med att åk 2 & 3 lagade brunch tillsammans med              
lärarna. Kl. 11 var det dags för upprop, lärarpresentation, sedvanlig information           
och brunch till åk 1 i Pastorsexpeditionen. Åk 2 & 3 åt brunch i Sessionssalen. På                
skolgården delades matkort och nycklar ut samt fotografering av alla nya elever.            
Kl. 13 samlades alla i Konsertsalen för information om ”Stumfilmsprojektet”.          
Därefter mentorssamtal och dagen avslutades med återlämnande av lånade         
läroböcker över sommaren.  

 
Dag två inleddes med att alla sex grupperna jobbade med stumfilmsprojektet.           
Efter lunch var det samling för alla i Konsertsalen där Monika höll i ett pass som                
gick under benämningen ”Din egen utveckling - för allas bästa” Där skolan            
presenterade sin värdegrund och pedagogiska idé. Därefter fortsatte arbetet i          
grupperna i stumfilmsprojektet.  

 
Dag tre var det final på stumfilmsprojektet kl. 15.00 i Konsertsalen. Efter finalen             
hölls en NMG-fest i Läsbarnsrummet med prisceremoni.  
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     Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 

Introveckan och dess projekt blev uppskattat av både nya och tidigare elever.            
Däremot har det tidigare uppkommit önskemål gällande årskurs 1:s möjlighet att           
få träffa sin egen klass i större utsträckning. Detta kommer vi även denna gång ta               
med oss till nästa läsårs introvecka vilken kommer att ha andra förutsättningar            
p.g.a. coronavirussituationen..  

 
 

    e. Ämnesövergripande studier 
 

Estetisk kommunikation / Instrument eller sång / Ensemble / Svenska / Hi2b-kultur            
/ 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.           
Eleverna skriver även ett vetenskapligt arbete med en abstract inom kursen           
Konstarterna och Samhället i samarbete med Sv2/Sva2 respektive Sv3/Sva3.  

 
I kurserna Engelska 5 och Engelska 6 har eleverna genom läsning, föreläsning och             
diskussion, fördjupat sig i diverse musikaliska begrepp som tillhör kurserna          
Estetisk kommunikation och Musikhistoria.  
 
Engelska 5/6/7 inkluderade många samhällsvetenskapliga frågor. Vi använder        
också tidslinjer, som eleverna lärt sig om i kurserna Esko och Historia, för att              
kunna diskutera olika epokers litteratur. Några etiska frågor kring utvecklingen          
inom naturkunskap, biologi (bl.a. genforskning) har också ingått i diskussioner          
och arbete med vetenskapliga texter. 

 
Engelska 6, Svenska 2 och Hi2b-kultur samarbetade kring Shakespeare för att få            
läsa litteraturen på originalspråk och sedan fördjupa sig genom det svenska           
språket. 
 
Engelska 5/6/7 och Svenska/Sva 1/2/3 har samarbetet genom att detta läsår jobba            
efter temat Röster. Målet med temat är att ett gemensamt projekt ska uppfylla de              
kommunikativa och litteräravetenskapliga syften som finns inom respektive        
ämnesplan. Projekten inom terminsplaneringarna har lagts upp med temat som          
genomsyrande gemensam nämnare där såväl elevernas egna röster, kamraternas         
röster och författarröster ur olika tider har fått höras. Projektet kommer att            
uppföljas med ett nytt projekt nästkommande år, där lärarna fortsätter att jobba            
mot än fler gemensamma nämnare vad gäller t.ex. litteraturvetenskapliga begrepp          
och kollaborativt och kooperativt lärande kopplat till skrivande.  

 
 

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.             
Det skulle vara bra med ytterligare samarbete mellan engelska och          
samhällskunskap/esko - som planeras med de undervisande lärarna. Skolan         
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kommer att avsätta mer tid för samplanering av kurser under planeringsdagarna           
både före och efter sommarledigheten.  

 
 

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 

 
Information finns ovan under Vokal, respektive Idealekören. Se ”Resultat och          
måluppfyllelse” Kap. 1. c. 

 
 
Konsertresa till körtävling i Västerås och andra ställen i maj 2020 
Vårterminen 2020 tvingades vi tyvärr helt ställa in årets vårkonsertresa 
p.g.a Corona-pandemin. 
 

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 

Resan till Italien och Schweiz var mycket lyckad och uppskattad av eleverna även             
detta år. Tyvärr blev resterande resor inställda p.g.a. coronaviruset. Medan detta är            
mycket tråkigt tycks det ha funnits en stor förståelse för detta bland eleverna.  

 
 
 
g. Musikundervisning och redovisningsformer 
 
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         
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 och bidrar också till bättre            
sammanhållning bland eleverna.  
 
Skolan har under läsåret arbetat huvudsakligen med följande redovisningsformer i          
musik: 
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Soloredovisningar 
 
En mycket viktig del i elevernas utveckling och undersökning av sitt och andras             
musicerande ligger i att "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.          
Redovisningarnas längd är en timme, vilket under året oftast varit tillräcklig. Vid            
de tillfällen längre tid har behövts har tid kunnat tas från nästa lektion som är               
"Estetisk Kommunikation". 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 i musik             
anses som en viktig del av redovisningarna. Detta för att bidra till en skola där               
eleverna även känner sig sedda av lärare med utgångspunkt i andra ämnen än             
musik.  

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. 

Eleverna ombeds att ha en frågeställning klar för sig innan redovisningen där de             
ska ha formulerat för sig varför de ska redovisa.  

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 numera läses i alla årskurser är             
sambandet mellan redovisningar, konserter och ämnet än 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. 

Under Covid-19-perioden har redovisningarna gjorts digitalt på ett flertal olika          
sätt. Dels har elever spelat in video där de sjunger/spelar och lagt upp på youtube               
vilket vi sedan tittat på gemensamt under redovisningstiden. Vissa har istället           
använt sig av facebooks live-streaming-tjänst för att få en mer ”direkt” upplevelse.  
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Ensembleredovisningar 
 
Ensembleredovisningar genomförs en gång 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.  
 
Under Covid-19-perioden har några av ensemblerna istället spelat in sina stycken i            
internetbaserade inspelningsprogram, t.ex. Bandlab.  
 
Biinstrumentredovisningar 
 
I slutet av varje termin hålls offentliga redovisningar där de elever som spelar ett              
biinstrument ges möjlighet att spela upp sina stycken för att uppfylla           
kunskapskraven inför betygsättning. 
Läsåret 2019/2020 har två bi-instrumentredovisningar hållits. I december var vi i           
Nordiska Musikgymnasiets vackra konsertsal, men i maj var alla tvungna att spela            
upp från sina respektive hem via inspelningar som spelades upp i ett möte på              
Meet. Trots allt gick detta riktigt bra och smidigt. Vi hade alla hunnit få              
erfarenheter från alla vanliga solo- och ensembleredovisningar. 

 
Konsertverksamhet på Nordiska Musikgymnasiet 
 
Nordiska Musikgymnasiet ordnar under höstterminen konserter i skolans vackra         
konsertsal minst en gång per månad. Konserterna är öppna för allmänheten. Oftast            
utgörs publiken av uppskattande anhöriga till artisterna, kamrater, skolans         
personal m.fl. Syftet med detta är att eleverna ska få scenvana inför de kommande              
externa konserterna som skolan anordnar på vårterminen.  

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, via kursen Estetisk kommunikation, har hand om arrangörskapet           
för konserterna på höstterminen 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. 

Under covid-19-perioden har elever från NMG har bla.a. deltagt i RUM’s digitala            
konsert och gjort en digital avslutningskonsert där de spelat in musikframföranden           
och presentationer vilka sedan visades upp via en youtube-spellista.  
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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 innefattar rytm-,           
melodi- och gestaltningsuppgifter. Under 2020 inföll terminsprovet under        
Covid-19-perioden. För att anpassa provet till den digitala undervisningen,         
innefattade årets prov rytm-, melodi- och intervall. 

Examenskonserter  
 
Eleverna i årskurs 3 sköter konsertens upplägg och utförande inom ramen för            
kursen gymnasiearbete. Repertoaren bestäms i samråd med lärarna i kursen          
huvudinstrument. Eleverna ansvarar själva för bl.a. bokning av lokal, ekonomi          
och marknadsföring. 
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Årets examenskonsert blev en digital variant där eleverna fick spela in sina            
framföranden och presentationer för att sedan lägg ihop dem till en           
youtube-spellista vilken presenterades på avsluningen, vilken även den var digital.          
Elever, föräldrar och åskådare verkar överlag ha varit nöjda med konserten. 
 
Redovisningarna blev även de digitala med överraskande gott resultat där många           
har redovisat. Läs mer under 7. digitalisering. Arbetet med obligatoriska          
redovisningar kommer vi att fortsätta jobba med. Förslagsvis kommer vi att ha            
reserverade redovisningspass istället för obligatoriska sådana. Skolan kommer att         
arbeta vidare med tydlighet gällande vilka konserter som är ensemblekonserter          
och vilka regler som gäller extraredovisningar. 

 

 
 
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 samt i teoretiska musikämnen. På studieverkstaden mellan        
14.30-16.50 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. 
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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. Fem av våra             
elever har över läsåret klarat av en kurs i matematik (Ma1b).  
 
i. Samarbete med andra skolor/musikinstitutioner 
 
Moderna språk 
 
Även under läsår 2019/2020 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               
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 2020 fått sina stipendier utskickade direkt från Akademien. 
 
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
De samarbeten som skolan främjat under höstterminen -19 har varit mycket           
uppskattade av eleverna. Tyvärr har samarbetstillfällena blivit färre under         
vårterminen -20 p.g.a. coronasituationen. Vi hoppas på fler tillfällen under          
kommande läsår.  
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             Festkonsert på Confidencen maj  2018 
 
 

 
j. Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet 

 
Gymnasiemässan 
 
Gymnasiemässan 2019 hade även detta år ett stort antal besökare. Upplägget           
följer samma idéer som NMG jobbat efter sedan ht-2016. Trenden med en ”ren”             
och minimalistisk monter fortsatte även i år och intresset för skolan var fortsatt             
stort inom målgruppen. 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-2019 ägde rum den 26 september. Det hela inleddes med en            
kortare konsert. Följt av en presentation av våra lärare för att sedan övergå till en               
allmän information om konsertverksamheten, hur det fungerar med sjukanmälan         
och ledighetsansökan, skolhälsan, nationella prov, mitterminsrapporter och       
läromedel. För föräldrar till nya elever, men även de som så önskade,            
informerades extra om hur mentorskapet fungerar på NMG. Att vi jobbar med            
Google classroom och Skolapp. Hur det fungerar med studieverkstäderna och          
resurstimmarna samt en kort information om valbara kurser.  
Föräldramötet under vårterminen utgick på grund av coronapandemin, men Johan          
Börelius bjöd in alla berörda elever och föräldrar till ett meet där han gick igenom               
valbara kurser.  
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Öppet hus/informationskväll 
 
NMG har vid fyra tillfällen under läsåret anordnat öppet hus/informationskvällar          
för intresserade. Detta har gjorts i samband med konserter och deltagandet från            
intresserade ungdomar har varit stort.  
  
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. PGs medlemmar håller sig         
kontinuerligt uppdaterade om elevers åtgärdsprogram och de specifika stöd och          
lösningar som beskrivs däri. 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. Biträdande rektor fungerar som en länk mellan PG och             
övrig skolhälsopersonal.  
 
Under åren har NMG också fortsatt sitt arbete med att ytterligare förbättra            
utvecklingssamtalen och den elevinformation som ges vid mitterminsrapporten        
inför utvecklingssamtalen; något som nu är befäst hos lärarlaget. 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. Elever och vårdnadshavare har även möjlighet att            
delta vid utvecklingssamtalen digitalt via t.ex. Google Meet. 
 

 
27 



 

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.  
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Skolan arbetar kontinuerligt elevnära i sitt mentorsarbete. Det digitala         
mentorskapet har haft både för- och nackdelar. Vissa elever tycks kunna uttrycka            
sig mer fritt i det digitala formatet vilket skolan kommer att fortsätta att använda              
sig av i de fall det är behjälpligt. Det spontana mentorsarbetet som uppstår i t.ex.               
korridorer och klassrum försvinner dock. Skolan planerar en uppföljande         
undersökning av elevernas upplevelse av det digitala mentorsskapet under HT-20. 
 
Matematikundervisningen 
 
Detta läsår har vi 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. Tyvärr så krockade            
nationella provet med resan till Italien, så eleverna skulle inte få ut sina betyg              
förrän efter nationella provet på våren, vilket som bekant ställdes in. 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 använt NOKflex, ett digitalt läromedel med           
videogenomgångar, 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 per           
vecka som kallats för mattestuga där elever deltar oavsett kurs i matematik, samt             
studieverkstaden under torsdagar. De högre kurserna Ma2b respektive Ma3c har          
haft separata lektioner.  
 
Dessutom har några elever som har svårigheter med den ordinarie undervisningen           
i grupp träffat en lärare för enskild stödundervisning, vilket gjorde det möjligt för             
dem  att klara kursen. 

 
 
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. Skolan ska arbeta vidare med att utvärdera var och            
varje elevs behov för att undvika att kursen skjuts upp i onödan. Fler vanliga              
genomgångar har efterfrågats av eleverna, vilket måste balanseras mot den tid           
som behövs för att hjälpa eleverna med deras uppgifter. 
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    Naturvetenskap 
 
Naturkunskap 1b Kursen börjar med den naturvetenskapliga metoden och         
eleverna planerar och utför en laboration och skriver en laborationsrapport. De           
teoretiska avsnitten är ekologi och hållbar utveckling, miljö och energi, cellen,           
genetik och genteknik, samt livsstil och hälsa inklusive sexualkunskap. I kursen           
ska eleven samla på sig kunskaper för att kunna diskutera och ta ställning i de               
olika teoretiska avsnitten. För att öva och redovisa detta har eleverna gjort            
diskussionsuppgifter i grupp och parvis. De har gjort presentationer, med          
efterföljande diskussion, inlämningar och prov.  
 
 
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. För elever som av olika             
anledningar inte har haft möjlighet att närvara vid alla lektioner, finns ett            
kursupplägg med en större del inlämningar, vilket passar en del elever bättre. 

 
 

    Engelska 
 
Eleverna har arbetat mycket med litteratur och olika teman under året t.ex.            
minoritetsgrupper, rasism och engelsktalande länder. De har redovisat genom         
grupparbeten/diskussion, seminarier, skriftliga redovisningar och uppsatser. Stor       
vikt har lagts på att ständigt förbättra elevernas förmåga att anpassa sin skriftliga             
engelskan - i synnerhet till mer formella situationer.  
 
Under vårterminen har samtliga elever i alla engelskakurser fått diskutera etiska           
och samhälleliga frågeställningar (inklusive mycket kring covid-19-relaterade       
ämnen/nyheter). Alla engelska elever har fått analysera/arbeta med olika         
meningsuppbyggnader, och arbetat mycket med textanalys samt med förståelse         
för hur olika texter kan föra fram ett budskap. diskussioner kring           
översättningsövningar har ytterligare lagt till analysen av dessa begrepp. Alla          
elever i åk 1 har skrivit personporträtt om elever i åk 3 under engelsklektionerna.              
Inför årets studentexamen trycktes treornas personporträtt i en bok, som blev           
mycket uppskattad. Efter April 17:de, då alla klassmöten blivit digitala, fick           
eleverna lära sig att ordna, leda, och spela in små gruppdiskussioner med Google             
Meet. En "meny" med olika möjliga aktiviteter för eleverna erbjöds för studenter            
att välja mellan, som inkluderade aktiviteter med fokus på texter, diskussioner,           
skrivande eller grammatiska utdrag från Cambridge English test (online). Läraren          
kunde bjudas in till varje grupp och kunde besöka dem under lektionen. 

 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för engelska: 
 
I kursutvärderingar 2019 fanns en uttrycklig önskan om mer tydlighet med syftena            
med lektioner, så varje lektion under 2019-20 inleddes med en genomgång av            
dagens lektions syfte. Liksom kursmålen diskuterats i början av kursen, och           
klassens schema antecknades med anslutningar till kursmålen. Några elever         
uttryckte uppskattning för denna förtydligande. 
 
Seminariet och diskussionsfärdigheterna som introducerades genom      
seminarieuppdrag 2018-19 utvecklades mer under 2019-20. Dessa färdigheter        
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överfördes effektivt i elevernas förmåga att initiera och leda diskussioner digitalt           
(efter att pandemin stängde den fysiska skolan). Inspelningen av diskussioner (i           
Google Meet) visade sig vara värdefull i att eleverna bättre höll sig till             
målspråkanvändningen. Inspelningar blev också ett tydligt dokument för        
läraråterkoppling. Inspelningen av diskussioner gav en användbar grund för         
utveckling av elevernas färdigheter att diskutera ämnen djupare och inte bara gå            
igenom dem på en ytlig nivå. Dessa färdigheter i diskussion kan bidra till             
utveckling av elevernas skrivande. Av den anledningen, användningen av         
inspelade smågruppsdiskussioner med Google Meet planeras fortsätta även när         
eleverna är tillbaka på skolplatsen. 
 
Försöket med "aktivitetsmenyer" för några lektioner verkar ha varit engagerande          
för många elever och kommer att fortsätta till viss del i framtiden. Det blev tidigt               
klart att läraren måste kunna styra och modifiera några av elevernas val i korta              
samtal med elever som annars inte kan välja aktiviteter de behöver. Studenterna            
var i varje fall förnuftiga och lätta att övertyga om ett aktivitetsval som skulle vara               
mer pedagogiskt för dem. 
 
 
 
Svenska  
 
Sv1/Sva1  
Hösten började med projektet Mina språk där eleverna utforskade sina sociolekter,           
dialekter och idiolekter kollaborativt och kooperativt. Sva–eleverna reflekterade        
också över hur svenskan och deras modersmål influerar varandra. Därefter har           
klassen arbetat växelvis med svenskämnets litteratur- och språkrelaterade delar.         
Litteraturläsningen har kopplats till analysgrunder som tema, motiv, genre och          
några narratologiska begrepp. Eftersom eleverna vid terminens början, uttryckte         
förhoppningar om att få läsa klassiker, har vi läst lyrik, dramatik och epik från              
Antiken samt pratat om formen i medeltida ballader.. Litteraturen därutöver har           
innefattat textutdrag av mestadels realistiska, moderna och nutida författare samt          
en egenvald roman på temat Att göra sin röst hörd. Eftersom elever ur högre              
årskurser har visat sig behöva lägga extra tid på skrivande av diskursiva texter, har              
vi i åk 1 tidigt startat upp träning i detta, med utgångspunkt från av Skolverket               
angivna undervisningsmodeller, såsom analyser av basgenrer och diskursivt        
skrivande inkl. citat- och referatteknik (t.ex. referat, debattinlägg, talskrivande och          
krönikor).  
 
Sv2 
De nationella proven förra läsåret visade att klassen hade behov av att träna på att               
”sammanföra och tolka information”. Eleverna har tidigt i kursen tränat på citat-            
och referatteknik, litterära analyser med vikt på att kunna belägga sina påståenden            
med exempel ur de lästa texterna. Litteraturläsningen har utgått från temana           
Röster om förnuft och känsla (med romantiska, realistiska och moderna texter           
kopplade till narratologiska begrepp) och Röster om makt (realistiska och          
moderna texter kopplade till intersektionalitet som litteraturvetenskapligt       
begrepp). Eleverna har haft möjlighet till inflytande över textvalen, som i sin tur             
har omfattat kvinnor och män från olika tider, samhällsskikt och världsdelar.  
 
Inför uppstarten av uppsatsskrivande i Konstarterna och samhället/Svenska, där         
eleverna i åk 2 och åk 3 har skrivit sin gymnasiearbetesuppsats, lades en period              
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med funktionell grammatik. Detta ledde till att elevernas nådde goda resultat vad            
gäller variation och textbindning.  
 
Sv3/Sva3: På grund av covid-19-perioden ställdes de nationella proven in. Dock           
hade åk 3 tränat på att skriva utredande texter vid tidigare tillfällen under läsåret              
och uppsatsen som skrevs inom ramen för gymnasiearbetet användes också som           
underlag vid bedömning. Läsförståelsen prövades i ett separat moment, där          
klassen och läraren enades om ett tema Symboler, till vilket gruppen läste fem             
artiklar och fick svara på läsförståelsefrågor i ett digitalt utformat test. Gruppen            
som helhet är starka inom muntliga och analytiska moment. En elev har läst             
kursen nästan helst på distans, med sedan covid-19-periodens början deltagit i           
distansundervisningen tillsammans med klassen. Gruppen som helhet har        
utvecklat sina kunskaper mycket i år. De områden som eleverna har utvecklats            
mest på, är litteraturanalys och skrivande av utredande text. Vad gäller           
litteraturanalys, har vi jobbat i två mindre och två större perioder. Till de större              
kopplat olika litteraturvetenskapliga begreppsuppsättningar (intersektionalitet     
respektive narratologi). Litteraturen har bestått av en roman, där eleverna fick           
välja mellan två olika böcker (med olika svårighetsgrad), en inspelning av en            
teaterpjäs, modern och postmodern lyrik, faktatexterna ur det nationella textprovet          
”Gamla sagor i en ny tid”, och en egenvald poet och poem. Eleverna har också               
tagit del av varandras kreativa skrivande.  
 
Inför gymnasiearbetet lades ett moment med funktionell grammatik och ett          
moment där eleverna tränade på textaktiviteter inom den utredande texttypen och           
textbindningstekniker med fokus på konnektiver. Efter denna period förbättrades         
elevernas skrivande avsevärt, avseende att följa normerna för det utredande          
skrivandet, vilket visade sig i det språkliga arbetet med elevernas          
gymnasiearbeten.  
 
Svenska bas – nybörjare 
 
Under läsåret 2019/2020 har vi haft tre utbytesstudenter: från U.S.A., Schweiz           
respektive Georgien. Eleverna har lärt sig det svenska språket genom          
konversation, funktionell grammatik och teori. Vi har jobbat i läromedlet Mål 1            
samt med kompletterande övningar, såsom filmer från olika studiesiter (t.ex. Studi           
och Utbildningsradion), teaterpjäser på lätt svenska, en högläsningsbok med         
tillhörande diskussioner och filmer på lätt svenska från UR som handlar om hur             
det svenska samhället fungerar. Ett flertal interkulturella jämförelser med de olika           
kulturerna har också gjorts – bl.a. har eleverna gjort presentationer på svenska            
med digitala hjälpmedel. Eleverna har också varit delaktiga i den reguljära           
svenskundervisningen.  

 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för svenska: 
 
När det gäller litteraturvetenskap, har det varit ett lyckat grepp att koppla            
litteraturen till de särskilda utgångspunkterna intersektionalitet respektive       
narratologi. Genom intersektionalitetsbegreppet nås syften som att ”utmana        
eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” och genom narratologin            
nås de textnära analyserna som ger litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
 
I den förra kvalitetsredovisningen föreslogs att vi i ett tidigare skede av läsåret,             
skulle jobba med citat- och referatteknik samt med läsning med fokus på att tolka              
och sammanföra information. Vad gäller läsförståelse, har de olika årskurserna          
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jobbat med olika projekt med koppling till genrepedagogik och lässtrategier. I           
årskurs 1 och 2 lades korta skrivprojekt med referatskrivande resp.          
argumenterande text i mitten av hösten. När det gäller skrivande, har eleverna            
vidare särskilt nått (och även själva uttryckt upplevelse av) nya framgångar med            
hjälp av funktionell grammatik (åk 2 och 3) enligt ny grammatikpedagogisk           
forskning (såsom Per Holmberg 2019 och Debra Myhill 2016) och          
textbindningsstudier (som framför allt gjorts i åk 3). 
 
I kursutvärderingen 2018/2019, önskade några elever ökad kommunikation        
omkring redovisningsformer och studieresultat. Under året har därför nya         
kommunikationsformer utarbetats, där terminsplaneringar tydligare har      
överenskommits med elever med hjälp av genomgångar, betänketid och         
remissutskick. Återkopplingar på elevernas arbeten inne i elevernas dokument har          
kompletterats med slutkommentarer. Terminsplaneringarna har kompletterats med       
information i flödet i Google Classroom, där även inspelningar av betydande           
genomgångar har publicerats. Examinationstidpunkter har även i år lagts ut såväl i            
terminsplaneringarna som i Google Calendar. Eleverna i åk 1, har inför nästa år             
önskat tydligare påminnelser inför examinationstillfällen. Innehållsligt har       
eleverna på slutet av året börjat få checklistor inför examinationer, vilket har varit             
uppskattat.  
 
Att utveckla vidare är betoning på läsning och skrivande kopplat till olika            
basgenrer och textaktiviteter och i årskurs 1 ett utökat litteraturvetenskapligt fokus           
på motiv och tema. I årskurs 2 och 3 kan fokus fortsätta ligga på intersektionalitet               
och narratologi med betoning på intersektionalitet i åk 2 (vilket passar bra ihop             
med litteraturläsning kopplad till epoker och eventuella samarbeten med         
SO-ämnen) och narratologi i åk 3 (kopplat till textnära analyser). 
 
 
Idrott och Hälsa  
Nästkommande läsår kommer åk1 och åk2 att läsa IoH på rekommendation av            
skolhälsoenheten.  

 
 
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. 
  
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. 
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Skolan har utöver detta anordnat föreläsningar med läkare och psykolog vilka           
berört olika ämnen kring elevhälsa. Dels kring prestationsångest och dess          
koppling till musik och livet i stort, men även kring rutinuppbyggnad och hur man              
hanterar distansundervisning under den rådande pandemin på ett så välfungerande          
sätt som möjligt. 
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Skolans fortsatta arbete med fokus på den individuella utvecklingen har gett ett            
gott resultat och elever medverkar på redovisningar och konserter mer frekvent           
och med större säkerhet. Detta område behöver kontinuerlig förstärkning från oss           
som lärare men vi måste även se till att eleverna påminner varandra om att inte               
jämföra sig med andra sinsemellan.  
 
För att öka den fysiska aktivitetsnivån bland eleverna kommer skolan att anordna            
fler regelbundna aktiviteter för hela skolan. 

 
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 halloween- och alla-hjärtans-dag-fester, samkväm efter konserter och        
de har deltagit vid olika digitala lekar och spel. Skolans körer, Vokal, Ideale och              
Kammarkören har också träffats och ätit middag eller lunch tillsammans med           
respektive körledare.  
 
Skolan har haft ett en grupp elever som bakat vilka haft en budget på ca 1000                
SEK.  
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Elevrådets ökade ansvarstagande gällande trivsel har varit en positiv kraft på           
skolan. Bak-gruppen har även den varit ett trevligt tillskott vilken skolan ämnar att             
låta fortsätta nästkommande läsår. Viktigt är att inkorporera utbyteseleverna i          
trivselarbetet ytterligare så de inte hamnar utanför. Skolan bör utarbeta tydligare           
riktlinjer kring detta. 

 
 

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          
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”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.  
 
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 2019/2020 
 
2019/20  
Närvaro 93.5%  
Frånvaro Jämfört med 2018/2019 
Ledighet 1% -1.0% 
Sjukfrånvaro 4.9% -1.9% 
Olovlig frånvaro 1.6% -0.6% 

 
 
 
 
 
 
‘ 

 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Skolans kontinuerliga arbete med att sänka olovlig frånvaro har gett fortsatt gott            
resultat. Även sjukfrånvaron har sjunkit vilket bör vara på grund av skolans arbete             
med elevhälsa; framförallt snabbheten med vilken skolan fångar upp och utarbetar           
åtgärder kring elevers mentala och fysiska ohälsa.  
 
 
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               
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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 ansvarar till viss del för trivselhöjande aktiviteter 
● Elevrådet skriver protokoll från möten med pedagogiska gruppen. 

 
Elevrådets verksamhet 

 
Poster: 
- Ordförande  
- Sekreterare  
- Kassör   
- Brandskyddsansvarig   
- Elevansvarig  
- Utbytesstudentansvarig   
- Miljöansvarig  
- Justerare  
 

 
Under läsåret har två elever hållit i lunchkonserterna som varit en stor succé. 
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Sammanfattning av elevrådets år 
 

Under som har varit har vi haft omsättningar på ledarmötet. Bland annat fick vi byta 
kassör under verksamhetsåret. Då upptäckte vi att elevrådets nyckel till kassaskåpet 
saknades från elevrådet innan. Bokföringen var dock i sin ordning. De nya ledamöterna 
har kommit in bra i verksamheten. 
 
Vi i elevrådet tyckte att det skulle vara kul med en aktivitet för att eleverna skulle lära 
känna varandra bättre. Då bestämde vi oss för att köra Pimp my locker workshop som en 
kick off för projektet lära känna varandra. Endast några elever var med, men det blev en 
rolig aktivitet för oss som var där. 
 
Som nästa steg ordnade vi en halloweenfesten för eleverna och lärarna. Festen blev 
supermysig men var lite rörigt från elevrådets sida, då vi inte var så samspelta. Men i stort 
sätt var det en lyckad fest. 
 
Ytterligare ett steg i projektet lära känna varandra planerade vi för en bal. Tanken var 
också att det skulle vara ett avsked för våra treor. Det visade det sig att det inte fanns ett 
så stort intresse från eleverna trots tidigare efterfrågningar. Vi var tvungna att ställa in 
balen både p.g.a. litet intresse och coronaviruset. 
 
Vi har haft kontakt med Monika där vi vidarebefordrat elevers önskemål ur vår frågelåda. 
Några blev åtgärdade och andra ej lite beroende på frågans storlek.  
 
Den största frågan i år där vi i elevråden har fått vara med och diskuterat lösningar är 
frågan om ordningen i köket.Vi har haft många ideer för att lösa problemet. I slutet 
började problemet att lösas då vi hade satt in köksansvariga som var med om att hålla 
ordning i köket. Monika försökte också genom att ta bort all disk som vi ej plockat undan 
samt ge belöningar när det var rent. Alla våra idéer finns samlade i ett separat dokument 
där även en konsekvensplan för vad som  händer om vi inte fixar köket. 
 
Vi gjorde en trygghetsenkät då flera elever känt att de inte blev lyssnade på tillräckligt 
mycket av vissa lärare. Denna enkät var en komplettering till den trivselenkät som PG 
gör. Vi tyckte att det saknades några frågor där. PG har sen beslutat att elevrådet ska få 
vara med i utformandet av nästa trivselenkät.  
Vår enkät följdes upp av Monika och PG. Vi tycker att vi har sett en positiv förändring. 
 
På grund av pandemin som pågår beslöt sig elevrådet att sluta ha regelbundna möten då vi 
ej hade någonting att ta upp. Vi beslöt att om det skulle komma upp någonting skulle vi 
sätta upp ett möte den vanliga tiden för att prata om det. 
Elevrådet 2020-05-06 
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Under läsåret så har vi försökt uppmuntra elevrådets arbete och deras roll på             
skolan har blivit tydligare och arbetsuppgifterna mer konkreta. Deras arbete kring           
trivsel har gett gott resultat. För att ytterligare motivera elever att engagera sig i              
elevrådets arbete så tänkte vi förra läsåret att vi skulle ge de deltagande eleverna              
ett intyg och att elevrådet skulle få en lunch. Det har tyvärr fallit bort på grund av                 
coronasituationen men vi planerar att genomföra detta kommande läsår. Vi är           
noga med att understryka elevernas deltagande i elevrådet som något positivt när            
de söker till exempel stipendier. 
 
 
4. Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
 
SYV 
 
Eleverna på Nordiska Musikgymnasiet ska erbjudas individuellt SYV-samtal en         
gång per termin som bokas via biträdande rektor. SYV kan även kontaktas via             
mail eller telefonsamtal. 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: Kungliga Musikhögskolan,      
Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien 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. Under ht-20 ordnades även detta år flera          
workshops i stipendieansökningar. Detta har resulterat i att våra elever fortsatt har            
uppmärksammats i olika sammanhang och erhållit flera olika stipendier och priser           
från ett flertal fonder och stiftelser till ett belopp på över 100 000 kr. 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 2020 fått sina stipendier utskickade direkt från Akademien. 
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Under lå 18/19 har vi börjat samarbeta med en ny SYV och vi har skissat på ett                 
nytt upplägg för studievägledningen på NMG. Upplägget innebär ett antal          
SYV-besök på NMG med möjlighet till enskilda samtal samt tillgång till digitala            
möten med SYV. 

 
 
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 
 
Skolan har jobbat tillsammans med andra skolor gällande betyg och bedömning i            
över tio år. Med Kulturama, Stockholms Estetiska och Rytmus har vi samarbetat i             
nuvarande form i tre år. Årets gemensamma halvdag gick av stapeln den 7 januari              
på Kulturama gymnasium. I år låg fokus på det Estetiska programmet och dess             
roll inom skolväsendet och samhället. 

 
 

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
Studieteknik kommer att avhandlas i början på läsåret; där ska skolans           
differentierade pedagogiska tillvägagångssätt presenteras av samtliga lärare för åk         
1.  
 
1. Statistik över kursbetyg 

 
Betygssnitt i kurserna svenska, engelska och matematik vid NMG 
 
 
NMG  LÅ 18/19 Riket (ES) - LÅ 18/19 NMG LÅ19/20 
Eng 5 - Snittbetyg 18,8 15,6 18,2 
Eng 6 - Snittbetyg 18,6 14,9 18,3 
Eng 7 - Snittbetyg 20,0 14,4 19,5 
Ma1b - Snittbetyg   11,3 12,3 13,9
Ma2b - Snittbetyg   13 11,1 15,4 
Sv1/SVA1- Snittbetyg  17,9 14,4/12,9 18,2/15
Sv2/SVA2 - Snittbetyg 15 14,2/12,8 17,7/- 
Sv3/SVA3 - Snittbetyg 17,1 13,7/12,3 16,9/17,5
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a. Sammanfattande analys av bakomliggande orsaker till skolans resultat. 
 
Den genomsnittliga betygssnittspoängen för avgångsklassen LÅ19/20 är 17,3.        
Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet för estetiska programmet med           
inriktning musik LÅ 18/19: 15.1  
 
Anledningen till vårt fina resultat 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.  
 
De högsta genomsnittspoängen ses generellt inom musikämnena där många         
elevers främsta fokus och intresse oftast ligger, men även i de teoretiska ämnena             
har eleverna höga betyg.  
 
Skolans kontinuerliga arbete med att informera eleverna om de valbara kursernas           
omfattning och svårighetsgrad har även den gett positiva effekter på betygen i            
dessa kurser. Eleverna har fått en uppföljning av sina val i åk2 detta år vilket               
medfört vissa justeringar i elevernas val. Dessa uppföljningar planerar skolan att           
fortsätta med då möjligheten att kunna anpassa sin studiegång efter slutet av åk1             
är mycket värdefull. 
 
Elever och målsmän har även fått en särskild genomgång där gymnasiets           
poängsystem, betygssystem, meritpoäng, behörighet till högskola, och valbara        
kursers påverkan på dessa presenterats.  
 

 
 

Vad Nordiska Musikgymnasiet kan göra för att ytterligare höja resultaten 
 
● Integrera elevernas musikintresse med de teoretiska ämnena  
● Ytterligare arbete med fler och varierade arbetssätt.  
● Vidare arbete för att förverkliga skolans värdegrund.  
● Vara ännu mer lyhörda för elevernas önskemål gällande arbetssätt. 
● Ännu fler ämnesövergripande samarbeten. 
● Utöka arbetet med elever i behov av särskilt stöd genom vidare           

individanpassning 
● Ytterligare evidensbaserade anpassningar av skolverksamheten. 
● Vidare samarbete med expertis inom hälsa och välmående såsom läkare och           

psykologer via t.ex. föreläsningar för elever och/eller personal.  
● Vidareutveckling av anpassningar för elever med NPF och andra         

funktionsvariationer. 
● Vi överväger att skapa en struktur där eleverna träffas i studiecirklar, där            

eleverna kan hjälpa varandra att lyckas i sina studier, men också träffas inom             
grupper baserade på andra intressen. Detta bör ge goda effekter på elevernas            
välmående och vidare, deras resultat. 
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● Som ett led i att göra eleverna mer självständiga och förbättra resultaten            
ytterligare i musikkurserna bör vi fokusera mer på att förbättra elevernas           
egen instudering, framför allt i ensembler och körer. 

● Vidareutveckla skolans digitala undervisning, både som stöd för elever med          
särskilda behov och inom undervisningen i stort. 

● Vidare arbete med att kontinuerligt arbeta efter de förslag som finns i            
kvalitetsredovisningen under läsåret.  

 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 

Glädjande nog kan skolan redovisa ett mycket fint resultat gällande          
snittbetyg trots pandemin och den snabba omställningen till digital         
undervisning. Samtliga elever i åk3 fick ut gymnasieexamen. Troligen har          
skolans litenhet gjort att vi har haft helt andra möjligheter att anpassa vår             
utbildning och lärarnas individuella kursplanering till det digitala formatet         
med minimala negativa konsekvenser för elevens studiegång. Vi hoppas på          
att kunna ta med oss denna nya erfarenhet till nästkommande läsår. 

 
 
b. Redovisning och utvärdering av slutbetyg / nationella provresultat 
 
 
 
SLUTBETYG I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 3,  VT 2020 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 33,3 33,3 20 6,7 6,7 0 100 

Antal 
elever 

5 5 3 1 1 0 15 

 
 

 
   NATIONELLA PROV EN 6 VT 2020 

 
Kommentar från läraren: The national exams (NP) were cancelled due to covid-19.            
The class were therefore free to work on the skills that the teacher and each student                
discussed as the one needing most work, or even the subject they were most motivated to                
do. Students chose between a focus on Reading, ”tal och samtal” in small online groups               
(recorded), Writing, and working on parts of the Cambridge English Exam. 

 
 
 
 

Betyg i kursen En 6 LÅ 2019/ 2020 
 

 

 A B C D E F Totalt 

Procent 66,6 8,3 16,6 8,3 0 0 100 

Antal 
elever 

8 1 2 1 0 0 12 
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Lärarens kommentar: All the students passed the course. The course grades reflect            
their performance over many class assignments. One student who received a D in             
the course was able to raise his/her grade from E because of extra opportunities              
the cancelled national exam offered. 

 
MATEMATIK  

 
  

Ma1b kursbetyg vt2020 
 

 A B C D E F Totalt 

Procent 21,7 % 8,7 % 17,4 % 8,7 % 43,5 % 0 % 100 % 

Antal 
elever 

     5 2 4 2 10 0 23 

 
    Kommentar från läraren:  
    Då NP ställdes in hade eleverna tid att komplettera rester i kursen och uppnå ett E.  
    Eleverna gavs också tillfälle att göra ett prov för att visa på C-, respektive A- 
    kunskaper och färdigheter i slutet av kursen och ett antal elever lyckades då höja 
    sina betyg. 
    Två elever kunde mha enskild coachning av lärare under läsåret uppnå E i kursen. 

 
 
 
 

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 
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● undervisning, elevhälso- och SYV-verksamhet 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 
 
 

7. Skolans digitaliseringsarbete  
Under läsåret 19/20 har fortsatt med, och vidareutvecklat, vårt arbete med Google            
classroom. Samtliga lärare (huvudinstrumentlärare exkluderat) använder sig nu av         
Classroom. Under coronaperioden har skolan digitaliseras helt och hållet. Samtliga          
lektioner och moment hölls digitalt via olika digitala mötesplatformar, google          
classroom etc. 
 
Många av skolans grupper och ensembler kommunicerar via chatfunktioner, såsom          
Messenger och WhatsApp. 
 
Digitala presentationer  
Kopplat till olika kurser behöver elever visa kunskaper i att presentera med stöd av              
digitala hjälpmedel. I detta sammanhang har många valt att använda sig av det             
presentationsprogram som finns bland skolans Google-program.  
 
Videoredovisningar 
Elever som av olika anledningar har behövt alternativa redovisningsformer, har i           
vissa sammanhang kunnat redovisa via videopresentationer.  
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Anmälan av ledig lektion i huvudinstrument sång 
Vid frånvaro på enskilda lektioner i huvudinstrument sång anmäls lektionen ledig 
via facebook-grupp. Andra elever kan då boka in sig på lektionen via samma grupp. 
 
Pianoackompanjemang  
Eleverna anmäler sig till övningstider hos skolans pianist Kristina Frantskevich via           
lista på Google Drive/Classroom. 
 
Solo-och ensembleredovisningar 
Elever eller lärare anmäler stycken som ska spelas på den veckovisa redovisningen 
via dokument i Google Drive/Classroom. Under Covid-19-perioden har        
redovisningarna gjorts digitalt på ett flertal olika sätt. Dels har elever spelat in video              
där de sjunger/spelar och lagt upp på dessa videor på youtube vilket vi sedan tittat på                
gemensamt under redovisningstiden. Vissa har istället använt sig av facebooks          
live-streaming-tjänst för att få en mer ”direkt” upplevelse.  

 
NOKflex i matematikundervisningen 
Då elever läser matematik 1b med olika hastighet på samma lektionspass är det svårt              
att ha gemensamma genomgångar och skolan har sedan några år tillbaka använt sig             
av Matematikvideo. Eleverna har förra läsåret uttryckt ett önskemål om att ha en bok              
som är integrerad med genomgångarna. Detta läsår har vi därför övergått till ett helt              
digitalt läromedel, NOKflex, som bygger på Matematik 5000 och som innehåller           
genomgångar, både video och text, samt uppgifter mm.  
 
NMG recording sessions vt 20 
Under vårterminen 20 skapade vi ett projekt som gick under namnet NMG            
Recording Sessions - ett tillfälle för elever att få göra en videoinspelning av             
instuderade musikstycken på plats på skolan. Dessa videoinspelningar exponerades         
sedan via våra mediakanaler på Facebook, Instagram och Youtube och blev riktiga            
glädjespridare för olika målgrupper såsom släkt, vänner och personer i riskgrupper.  
 
 
 

 
                                                  Från en av vårterminens recording sessions 
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Resurstider 
Eleverna bokar resurs-lektioner i musik via dokument i Google Drive/ Classroom.           
Tiderna kan användas av skolans alla elever, för att t.ex. pröva nya genrer eller              
instrument eller för att fördjupa sina kunskaper i musikteori, ensembleledning eller           
annat inom musik. Resurstiderna används även som läxhjälp och återtagningstider          
för elever som missat vissa moment. 

 
 
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område: 
 
NOKflex i matematik har underlättat övergången till helt digital undervisning. 
Många elever har också uppskattat tävlingsmomentet i NOKflex, detta har också lett 
till att elever frågar om hjälp med uppgifter som de inte lyckats lösa, för att inte 
förlora poäng, istället för att strunta i uppgifterna. Andra tycker dock att en 
pappersbok är att föredra. Vi kommer att fortsätta med NOKflex detta läsår. 
 
Implementeringen av digitala kurs studier har visat att vissa studenter presterar bättre 
och lär sig mer effektivt via digitala studier. Detta var särskilt synligt i den lilla 
matematik stödgruppen och till och med vissa elevernas aktiva deltagande i 
delningen av sina sång föreställningar. Digitaliseringen av klasser hjälpte också till 
vissa elever som har sociala problem eller stress kring pendling. 
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Områden för utveckling  på enhetsnivå  
 

● Fortsatt arbete med integration och levandegörande av sammanställningen av         
åtgärdsprogram. 

● Förtydliga kopplingen mellan syfte, kursplanering, lektionsstruktur och       
genomförande, och dess förankring i kursmål och läroplan. 

● Att eleverna ska förstå anledningar till t.ex. olika beslut, lektionsmoment etc. 
● Vidare arbete med utveckling av digitalisering. 

 
Områden för utveckling på områdesnivå enligt denna       
kvalitetsredovisning  

● Att samarbeta ämnesövergripande vid studiebesök. 
● Främja utomlektionella aktiviteter/intressen, gärna veckovis. 
● Vidare förtydliga elevernas ansvar. 
● Fortsatt och utvecklat arbete med föreläsningar ang. nervositet och scenskräck. 

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

 
Studenten vt 2020 
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