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Förutsättningar

1. Bakgrund
Den 24 november 2000 fick Nordiska Musikgymnasiet AB Skolverkets tillstånd
att bedriva skolverksamhet på gymnasienivå med statlig tillsyn och rätt till
bidrag.
Som nystartad skola var det oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda de nya
eleverna en trygg uppstart. Därför tog vi kontakt med Stockholms Fria
Gymnasium och efterfrågade ett samarbete under vår skolas uppbyggnadstid.
Stockholms Fria Gymnasium ställde sig mycket positivt till ett samarbete och
erbjöd oss ett utbildningsavtal som innefattade tillgång till skollokaler inkl.
befintliga faciliteter samt lärarkompetens i kärnämnen och i en del
gemensamma kurser. Skolverket godkände samarbetet och
intagningsförfarandet kunde påbörjas. Samarbetet med Stockholms Fria
Gymnasium fortsatte under perioden ht 2001 t o m vt 2003.
Fr. o m. ht 2003 flyttade vi till egna lokaler i Liljeholmen. De nya lokalerna
förvaltas av AB Stadsholmen och har varsamt anpassats till vår verksamhet.
Fastigheten har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och har blå
färgmarkering enligt Stockholms stadsmuseums klassificering över
kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Lokalernas yta är 830 kvm och
planlösningen passar vår verksamhet mycket bra. Det finns tre stora klassrum,
ett lärarrum, skolexpedition, rektorsexpedition, gott om mindre övningsrum och
ensemblerum, en egen konsertsal, elevkök samt ett elevboende för de elever
som har sökt sig till vår skola från andra kommuner. Ventilationen är anpassad
enligt de krav som ställs för skolverksamhet.
Under perioden ht 2003 – vt 2009 hade vi ett samarbete med Internationella
Gymnasiet i Liljeholmen. Samarbetet innebar att våra elever hade möjlighet att
läsa moderna språk på Internationella Gymnasiet. Fr o m ht 2009 fick vi en ny
samarbetspartner inom moderna språk – Stockholms Estetiska Gymnasium, en
skola belägen på 5 min avstånd från Nordiska Musikgymnasiet. Samarbetet
med Stockholms Estetiska Gymnasium har visat sig fungera mycket bra och
kommer att fortsätta även under nästkommande läsår. Nordiska
Musikgymnasiet och Stockholms estetiska Gymnasium har av regeringen fått
dispens att samverka inom språkundervisningen.
Närmare beskrivning av verksamheten och skolans profil finns i Nordiska
Musikgymnasiets lokala arbetsplan.
Under skolkonferensen 10/5 2012 tog vi ett gemensamt beslut om att ändra
kvalitetsredovisningens redovisningsperiod från kalenderår till läsår. Denna
kvalitetsredovisning belyser därför vårt gemensamma pedagogiska arbete på
Nordiska Musikgymnasiet under läsåret 2012/2013. I redovisningen kommer de
viktigaste aktiviteterna att beskrivas och utvärderas ur ett kvalitetsperspektiv så
att vi kan fortsätta att förbättra samtliga delar av vår verksamhet.
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2. Ekonomi – resurser
Verksamheten finansieras med den kommunala skolpengen.
Elevbilden ht 2012/vt 2013 såg ut på följande sätt:
Elever i åk 3
Elever i åk 2
Elever i åk 1

17 st (7 flickor, 11 pojkar)
19 st (12 flickor, 7 pojkar)
17 st (9 flickor, 8 pojkar)

Sammanlagt

53 elever

Under läsåret 2012/2013 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet:
1.
2.
3.
4.

Specialutformat program, inriktning klassisk musik
Estetiskt program inriktning klassisk musik (GY11)
Spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11)
Språkintroduktion (GY11)

Inom ramen för internationellt samarbete har vi under läsåret 2012/2013 haft ett
antal internationella elever (ingår i ovanstående sammanställning)
Elever från EU (Estland, Spanien, Italien, Tjeckien)
Elever från övriga världen (USA, Japan, Brasilien)

4 st
4 st

För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under
räkenskapsåret 2012-07-01 –2013-06-30 hänvisar vi till bolagets
årsredovisning.
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3. Verksamhetens struktur ht 2012 / vt 2013

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 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 som tillsammans med rektor
arbetar med frågor rörande skolans konstnärliga verksamhet. Den
musikpedagogiska gruppen sammanträder varje vecka. Båda grupperna träffas
regelbundet för att bl. a. diskutera aktuella frågor, arbeta med
ämnesövergripande teman mm. Skolans elevråd bjuds regelbundet in till
pedagogiska gruppens möten för att gemensamt diskutera utvecklingsområden
inom verksamheten.
På Nordiska Musikgymnasiet arbetar f. n. en deltidsanställd skoladministratör
med ansvar för bl. a. betygsregistrering, frånvaroregistrering, dagliga elevföräldrakontakter mm.
Till skolan är en stor grupp musiklärare knutna som undervisar enskilda elever i
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huvud- och biinstrument. Skolan har avtal med fristående SYV och eleverna har

god tillgång till studie- och yrkesrådgivning.
Skolläkare/skolsköterska/kurator/psykolog med mottagning finns också knutna
till skolan.
På Nordiska Musikgymnasiet använder vi Skolapp - en webbaserad
administrativ plattform. Via Skolapp sköts bl. a schemaläggning, tillgång till
studieplaner, skriftliga omdömen, betygssättning samt kompletterande
kommunikation med elever, föräldrar och personal.
På vår hemsida www.musikgymnasiet.se finns det numera en intern del där vi
har byggt upp s.k. kurswebb. På kurswebben finns information om de olika
kursernas planering och upplägg. Varje lärare kan själv lägga upp relevant
information, uppgifter mm.
Under 2011 fick vi en ny skollag och fr o m ht 2011 implementerades den nya
gymnasiereformen GY11. Under läsåret 2012/2013 fortsatte vårt arbete
gällande den nya gymnasiereformen och till fokusområden hörde bl. a. arbete
med kvalitetskriterier – ett verktyg för att kartlägga gemensamma
beröringspunkter i lärarnas bedömning och betygssättning.
Vt 2013 inleddes med en studiedag då våra lärare fick möjlighet att möta lärare
från Stockholms Estetiska Gymnasium, Södra Latins gymnasium, Lilla
akademins gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium. Dagen började med
ett informationspass med Christina Månberg från Skolverket. Lärarna delades in
i ämnesgrupper för att ha ett lärande samtal tillsammans.
Under dagen diskuterades bl. a.:
ämnesplanerna och kursplanerna och Nationella prov.
Samtal och diskussioner kring kursupplägg så att eleverna ska få alla punkter
av det centrala innehållet.
Samtal och frågeställningar kring kunskapskraven och olika typer av
examinationer.
Vilka delar av kunskapskraven är svårtolkade? Exempel på svåra
gränsdragningar utifrån er erfarenhet och diskussioner kring hur bedömningen
bör göras i de fallen.
Rektorerna från de berörda skolorna fick under dagen tillfälle att träffas och
diskutera övergripande skolfrågor och kartlägga möjligheter till samarbete. En
gemensam frågeställning väcktes kring frågan gällande lärarlegitimation för
musik- och danslärare.

6

Mål
Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för de frivilliga
skolformerna samt i läroplanen för gymnasieskola 2011 och dessa delas in i
följande områden:
1. Kunskaper
Normer och värden
Elevernas ansvar och inflytande
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Bedömning och betyg
Rektors ansvar

2.
3.
4.
5.
6.

Nordiska Musikgymnasiet följer de lagar och förordningar som gäller för det
svenska skolväsendet. Skollagen, läroplanen för de frivilliga skolformerna,
programmålen, Skolverkets kursplaner och betygskriterier är några av de
styrdokument som skolan tillämpar.
Ett antal lokala styrdokument finns på skolan, bl. a. den lokala arbetsplanen,
lokala kursplaner, arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda
handlingsplaner. För mer detaljerad beskrivning av skolans övergripande mål
och verksamhet hänvisar vi till Nordiska Musikgymnasiets lokala arbetsplan
Den lokala arbetsplanen är på Nordiska Musikgymnasiet ett av de viktigaste
redskapen för ett strukturerat utvecklingsarbete. Arbetsplanen finns tillgänglig i
en gemensam mentorsmapp i skolans datasystem samt på skolans hemsida
och den uppdateras kontinuerligt allteftersom det tillkommer nya avsnitt efter
diskussioner inom den pedagogiska gruppen.

Avgångsklassens examenskonsert, Historiska Museet i Stockholm, maj 2013
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Resultat och måluppfyllelse
1.

Kunskaper

På Nordiska Musikgymnasiet vill vi ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper
genom flexibla lärprocesser. Undervisningen bedrivs i form av:
a. Lektioner
b. Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök
c. Självständigt arbete med handledning, i grupp- och projektform
d. Föreläsningar, workshops, master classes
e. Ämnesövergripande studier
f. Resor, internationella samarbeten
g. Musikredovisningar
h. Arbete med elever med behov av särskilt stöd
i. Samarbete med andra skolor
j. Övrigt pedagogiskt arbete
a. Lektioner.
På Nordiska Musikgymnasiet är all undervisning lärarledd och sker
huvudsakligen i lektionsform i ljusa och trevliga klassrum. Eleverna har tillgång
till datorer samt till ett välutrustat skolbibliotek. Eleverna arbetar enskilt och i
grupp. Lektionerna görs omväxlande för att alla elevers olika lärstilar ska
tillgodoses. Genomgångar varvas med diskussioner och klassrumssamtal.
Läxförhör sker såväl muntligt som skriftligt. Elever ges chans att redovisa
kunskaper, åsikter och argument både muntligt och skriftligt.
På Nordiska Musikgymnasiet läser vissa elever utökade naturvetenskapliga
kurser inom ramen för det valbara kursblocket. Undervisningen har
schemalagda pass med coachande lärare och eleverna använder Hermods
webbaserade kurser som studiematerial.
b. Studiebesök, teater- konsert- och operabesök.
Vi lägger stor vikt vid att låta eleverna inhämta kunskaper utanför klassrummet.
Vi vill ta fasta på att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan att den kommer
till uttryck i olika former. Eleverna ska kunna bilda sig egna uppfattningar och
stimuleras till dynamiskt tänkande och genom att uppleva världen utanför
klassrummet skapas meningsfulla lärprocesser som ger kunskapsutveckling.
Under verksamhetsåret har följande studiebesök genomförts:
Studiebesök Naturkunskap
Under ht 2012/vt 2013 har inga studiebesök gjorts utan istället har fokus legat
på att eleven ska pröva någon myt/sägen/knep ur ett vetenskapligt perspektiv
ute i samhället. Undersökningen ska helst också innefatta intervjuer som ett
komplement till den egna analysen/rapporten.
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Studiebesök Hi2b-kultur
Under kursen Hi2b, som man läser i årskurs 2 har vi som vanligt gjort ett flertal
studiebesök. Traditionsenligt besökte vi Storkyrkan (11 oktober) för att studera
den gotiska arkitekturen. Tyvärr har Nationalmuseum stängt för renovering så
det besöket kunde vi inte genomföra. Den utlovade externa utställningen hade
inte heller öppnat. Kursen avslutades i maj med det obligatoriska besöket på
Moderna Museet. Besöket resulterade i en konstanalys av ett modernistiskt
konstverk.
Vid varje studiebesök har eleverna haft uppgifter som skall lösas på plats och
närvaro och resultat har varit goda. Vi diskuterar alltid igenom besöken på
kommande lektioner. Enligt kursutvärderingarna har en klar majoritet uppskattat
besöken.
Studiebesök Re
Den 28 augusti besökte vi Stockholms synagoga. Besöket var, som vanligt
uppskattat av eleverna och ingår sedan många år som ett stående moment i
kursmomentet judendom. Den 22 januari besökte vi traditionsenligt Stockholms
Moské vid Medborgarplatsen. Även detta besök var uppskattat av eleverna
även om det tenderar att bli väldigt mycket föreläsning om islam och väldigt kort
om utrymme för frågor.
Studiebesök Hi 1b
Studiebesöket på Armémuseum har fokus på den permanenta utställningen om
Sveriges stormaktstid. Till besöket får eleverna ett frågeformulär att fylla i. Enligt
tidigare kursutvärderingar har besöket både risats och rosats. Tyvärr blev
återkopplingen under följande lektioner till utställningen inte så genomarbetad i
år som jag önskat.
Gemensamma konsertbesök
Under hösten 2012 gjorde skolan gjort två gemensamma teaterbesök.
Det första gick till Drottningholms Slottsteater i september där vi fick en visning
av teatern och såg föreställningen ”MOnteveRDi”, en dramatisering av
madrigaler och instrumentalmusik av Claudio Monteverdi med Romeo & Julia
Kören. Lite senare på hösten fick vi en inbjudan från Folkoperan att se deras
egensinniga och kontroversiella produktion av Giuseppe Verdis
”Maskeradbalen”.
Vid båda dessa tillfällen såg skolan till att även föräldrar fick tillfälle att följa med
till ett rabatterat pris. De familjer som utnyttjade erbjudandet uttryckte stor
tacksamhet för skolans initiativ.
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Under tio års tid har våra elever deltagit i delar av Musikhögskolans
undervisning. Som exempel kan nämnas:
gemensamma huvudinstrumentlektioner
orkesterprojekt
kammarmusikprojekt
konsertprojekt
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Även under läsåret 2012/2013 fick vi regelbundna besök av våra gamla elever,
numera studenter vid Kungl. Musikhögskolan, som vid flera tillfällen bidrog till
delar av vår undervisning med föreläsningar och praktiskt musikutövande.
Franska 4/steg 4
För att komma närmare den franska kulturen har vi i franska 4 spelat boule och
bakat franska ”madeleines” som öppnade för en introduktion till författaren
Marcel Proust.
c. Självständigt arbete med handledning i grupp- och i projektform.
Projektarbete
Projektarbetet 100 poäng är utlagt över årskurs tre. Projektarbete går ut på att
klassen planerar och genomför sin examenskonsert.
Slutproduktionen äger rum på vårterminen i åk 3.
Projektarbetet 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 inom projektarbetsformen.
Denna övning blir mycket realistisk och är en god erfarenhet för dem.
Inom projektet finns en sedan tidigare bildad ideell förening som den nya
klassen tar över vid ett årsmöte i slutet av vårterminen. Föreningen skall ha en
ordförande och styrelse. De kom att samarbeta med RUM Riksföreningen Unga
Musikanter och genom dem boka Barocksalen på Historiska museet. Konserten
gick av stapeln den 25 maj och det kom bra med publik. Även folk utifrån utan
direkt koppling till skolan. Slutresultatet blev en mycket bra och uppskattad
konsert. Gruppen har fungerat mycket bra tillsammans.
Ensemblesång
Under de gemensamma lektionerna i sång i Ensemble B och Ensemble med
körsång har eleverna arbetat i olika konstellationer av ensembler. Ensemblerna
bildas ibland med enbart sångare vilka vid behov ackompanjeras av skolans
ackompanjatör. Andra ensembler bildas av elever med olika huvudinstrument
t.ex. sång – piano, sång - accordeon, sång – gitarr, sång – cello – piano, sång –
harpa, sång – harpa – fiol – cello, sång – marimba – cello, sång – saxofon,
sång – saxofon – marimba, beroende på vilka kombinationer som är aktuella.
Dessa ensemblers arbete har resulterat i deltagande i redovisningar och
konserter.
De grupper som haft medlemmar med god förmåga att organisera både sin
egen övning och samarbetet med medmusikanterna har kommit längst och gjort
flest färdiga verk. Mycket enskilt arbete utanför lektionstid krävs för att eleverna
ska nå hela vägen fram med projekten. Instudering av stämmor och
memorering av sångtexterna måste huvudsakligen göras enskilt då det finns
inte finns någon chans att hinna med detta allt detta arbete under lektionstid.
Under läsåret 2012-2013 har övningstid för ensemble schemalagts för samtliga
elever. Det har varit mycket bra, men har främst varit till nytta för de elever som
har lätt för att organiserar sitt arbete.
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Alla elever har inte kommit på fördelen med detta. En liten svårighet har varit att
de olika instrumentgrupperna haft sin
reserverade övningstid vid olika tidpunkter så när t.ex. sångare och pianister
samarbetat har de inte kunnat utnyttja den schemalagda övningstiden.
På lektionstid har en sångpedagog och en pianist funnits till hands för
sångeleverna. Eleverna har möjlighet att repetera samsjungning under
lektionerna dels själva, dels med pianisten eller lärare. När noter och text
åtminstone någorlunda sitter guidar lärarna eleverna in i rätt stämning för
sången genom att ge kunskaper om sångens sammanhang i musikhistoria, stil
och genre och genom att arbeta med medvetenhet om texternas och musikens
interaktion med varandra.
Under inledningen av läsåret arbetade eleverna med ett par projekt där alla i
ensemblen medverkade. Eftersom några elever inte insåg att viss enskild
övning krävdes blev lektionerna inte tillräckligt effektiva och roliga för dem som
lägger ned sin energi och lust i att utvecklas och bli färdig med sina stycken.
Arbeta vidare med att hitta bättre utformning av lektionerna och utnyttjande av
övningstiden.
Vårterminen 2013 har mycket av ensemblearbetet fokuserat på det projekt som
tillsammans med elever på Stockholms Estetiska Gymnasium resulterade i
konserten ”Webber Express” på Musikaliska. I elva verk ur Andrew Lloyd
Webbers många musikaler samarbetade dessutom alla skolans ensembler
inklusive kören. Många av sångarna gjorde stora insatser med solon och
duetter. Till alla solistuppgifter fanns fler solister som studerat in sångerna. De
som inte framträdde på Musikaliska hade flera chanser att göra sina solon vid
konserter på NMG eller på de konserter vi gjorde under RUM-festivalen. Några
ville gärna, andra avstod.
Estetisk kommunikation
Eleverna läser Estetisk kommunikation under alla sina tre år på NMG. En viktig
del i kursen är att lära sig arrangera konserter, vilket praktiseras vid skolans
konserter då Mu2 ansvarar för alla arrangemang. Deras uppgifter har inneburit
att tillverka program, att sammanställa och framföra muntliga presentationer av
konsertstyckena, att planera och genomföra omflyttningar på scenen samt att
sköta värdskap i publikfoajén.
Mu1 har under året diskuterat och arbetat med uppgifter kring uppträdande inför
publik och frågor om nervositet. De har tränat på att bli experter på den musik
de själva spelar genom att skriva artiklar om sin musik.
Eftersom SVT numera erbjuder musikprogram, konserter och föreställningar av
mycket hög kvalité har eleverna då och då haft i läxa att se sådana och göra en
mindre uppgift i samband därmed.
Under läsåret 2012-2013 samarbetade ämnet svenska 2/svenska som
andraspråk 2 med EsKo åk2 i arbetet med de muntliga presentationerna vid
skolans konserter. Momentet att söka, göra ett urval och sammanställa fakta är
viktiga moment i ämnet svenska. Genom samarbetet har många tillfällen till
muntliga framföranden uppstått i sammanhang som är ”på riktigt”, vilket har
varit mycket positivt. I samarbete mellan EsKo och Svenska har även ett större
arbete gjorts kring att skriva en recensioner. Uppgifterna har sett olika ut i
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Vokal
Vokal är en grupp på 10 sångare som alla går eller har gått på Nordiska
Musikgymnasiet. Ensemblen bildades 2008 då Nordiska Musikgymnasiet fick
en förfrågan om att skicka en liten kör till Milano för att sjunga luciatåg hos dem.
Efter tidigare års beslut om att jobba mer långsiktigt med gruppen så har vi
jobbat på med endast mindre förändringar i besättningen. Detta har lett till att
det musikaliska arbetet blivit stabilare och arbetsmetoderna har blivit ordentligt
inarbetade både vad det gäller gruppens gemensamma repetitioner och
medlemmarnas enskilda arbete. Alla sångare har visat på stort engagemang
och har utvecklats både enskilt, musikaliskt och som ensemble.
Inför höstterminen hade vokal ett möte där vi förutom att gå igenom redan fasta
punkter för terminen också aktivt arbetade med att öka kvaliteten i gruppens
verksamhet. Mötet behandlade frågor som ”vilka är ensemblens starka och
svaga sidor”, ”vad behöver vi jobba extra mycket på”, ”vad vill vi fokusera på”
och ”vad kan man som individ göra för att utvecklas både inom gruppen och på
egen hand”. Informationen från mötet var ett mycket bra arbetsredskap vid
planeringen av repetitionsarbetet. Efter varje konsert har vi ägnat mer tid på
efterföljande rep åt utvärdering och återkoppling vilket har gett en större
medvetenhet kring gruppens gemensamma arbete.
Efter utvärderingen från förra året framkom att fler gemensamhetsbyggande
aktiviteter efterfrågades. Under läsåret har vi haft två middagar och ett antal
mindre aktiviteter vilket varit ett uppskattat inslag.
Vokal har under läsåret 12/13 repeterat ungefär fyra timmar per vecka och detta
har skett på kvällar och helger och fungerat mycket bra. En nackdel med att
lägga så stor del av repetitionsarbetet utanför skoltid har varit att vokal som
grupp inte kunnat vara lika delaktig i skolans ordinarie verksamhet och därför
har det bitvis varit svårt för skolans elever att få insyn i vårt arbete och vice
versa. Trots ansträngningar för att öka gemenskapen på skolan har vokal ibland
uppfattats som en alltför separerad grupp och det är en utmaning framöver att
handskas med den typen av problematik.
Under hösten 2012 var ett av målen för vokal att göra flera konserter i Sverige
vilket resulterade i en adventskonsert i Jacobs kyrka, medverkan vid skolans
konserter och lunchkonserter samt en beställningskonsert. Ensemblen
medverkade också i Folkoperans uppsättning av Carmina Burana i början av
december.
10-15 december var vokal i Italien, Schweiz och Vatikanstaten för att göra
luciakonserter. Upplägget liknade det som varit tidigare år med intensiva dagar,
många konserter och representationsmiddagar. Konserter hölls i bland annat St
Peterskyrkan, på Piazza di Pietra, svenska ambassadörskans residens och St
Maria Annunciata. Nytt för årets turné var att vokals framträdande i St
Peterskyrkan i Vatikanstaten sändes delvis på SVT och att mediebevakningen
på samtliga offentliga konserter varit högre än tidigare år. Efter resan
medverkade vokal vid skolans julkonsert.
Under våren 2013 har vokal medverkat vid skolans konserter och en
lunchkonsert i Jacobs kyrka. Utöver det har fokus legat på en vårkonsert
tillsammans med Joakim Andersson i Jacobs kyrka och körmästerskapen på
RUM-festivalen där vokal fick pris för bästa sceniska framträdande i kategorin
ungdomskör 15-25 år.
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Vokal medverkar vid julkonserten 2012

Luciaarrangemang
Under ht 2012 genomförde vi vårt årliga Luciaprojekt som mynnade ut i externa
uppträdanden på Luciadagen. Luciaprojektet blev en lyckad satsning som
visade prov på elevernas samarbetsvilja och självständighet.
Luciauppträdanden på företag ger extra ekonomiskt bidrag som Nordiska
Musikgymnasiet använder för att finansiera olika resor, t ex resan till RUMfestivalen i Västerås.

Lucia 2012 (här: AFA försäkringar)
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Konsert på Musikaliska/Nybrokajen 11
Den 24/4 2013 genomförde vi en mycket lyckad konsert i samarbete med
Länsmusiken och Stockholms Estetiska Gymnasium. Konserten ingick i
Länsmusikens serie Unga Musiker och på programmet stod stycken av Andrew
Lloyd Webber för kör och orkester..

Webber Express, Musikaliska, april 2013

d. Föreläsningar, workshops, master classes, tävlingar.
Musikhistoria
Under höstterminen bjöd docent Owe Ander från Stockholms universitet in för
att hålla en föreläsning om romantiken. Hans medverkan tidigare år har varit
mycket uppskattade, så även denna gång. Vidare bjöds f d eleven Joakim
Andersson, masterstudent på Kungliga Musikhögskolan in för att hålla en
engagerad föreläsning om Wagner. Även det mycket uppskattat. Skolans
sångpedagog Maria Höglind höll under hösten en föreläsning om operans
historia för eleverna.
Workshop i GeMu (gehörs- och musiklära)
Workshopen var organiserad för samtliga elever på skolan och närvaron var
hög.
Idén bakom workshopen var att eleverna skulle arbeta med olika uppgifter
under dagen. Nedan följer lärarnas beskrivning av innehållet:
•
•
•

Rytmer
Tonsättning av en dikt
Solfege – gehörsträningsprogram
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1. Klappa rytmer: det fanns några uppgifter att göra i grupp. Klappa
enstämmig rytm, sedan dela elever i tre grupper och klappa trestämmiga
rytmer.
Djuro jobbade med elever att följa tempot noggrant, men största problemet
2.
visades vara att följa en metronom, tom. klappa samtidigt. Djuro berättade
för alla om nytta, svårigheter och faror av att öva med metronom och, framför
allt, ”Hur man övar med metronom”.
3. Tonsättning av en dikt: Joakim hade tagit en dikt som elever försökte
tonsätta. Eleverna berättade vad de upplever från dikten och gav sina tips på
tonsättning. Joakim improviserade sedan på piano och även med andra elever.
4. Solfege: Djuro visade hur Solfege kunde användas för gehörsträning.
Genom att använda sin dator kopplad till stereo och projektor, kunde eleverna
se de flesta möjligheter av programmet.

Introveckan
Introveckan hösten -12 gick under temat medeltiden.
Dag 1, måndag, började med upprop för gamla och nya elever. Gemensam fika
bjöds därefter på skolgården och sedan klarades diverse praktiska bestyr av
(nyckelutdelning, fotografering m.m.).
Dag 2 började med gemensam samling i Konsertsalen och medeltidsprojektet
presenterades. Resten av dagen avsattes för arbete med projektet. Lunchen
bestod av medtagen matsäck då Lövholmen ännu inte öppnat.
Dag 3 inleddes med ett infopass i Konsertsalen. Därefter gick vi gemensamt till
Vinterviken där vi först träffades i mentorsgrupperna. Förutom lite avslappnad
information och social samvaro intogs även den medhavda matsäcken. Efter
detta delades eleverna in i olika lag som sedan gick runt på olika stationer.
Varje station bestod av ett tävlingsmoment. Varje lag gjorde alla stationer en
gång och de lag som fick ihop flest poäng van.
Dag fyra inleddes med ett studiebesök på Musikbiblioteket för alla nya elever
och gamla som inte varit där. Efter det höll elevrådet i en rundvandring för de
nya eleverna. Lunchen inmundigades på Lövholmen. På eftermiddagen
inleddes de första lektionerna i de teoretiska ämnena efter ett särskilt schema
för torsdag eftermiddag och fredag förmiddag. Då fick ämneslärarna chansen
att ha en kort introduktion av kursen med tillhörande information om kursmål,
planeringar och tankar kring kurserna. Fredagen avslutades efter lunch på
Lövholmen. Det kändes bra att få lite tid till att starta upp kurserna redan under
introveckan. Tidigare år har det ibland känts lite utdraget.
e. Ämnesövergripande studier
Temadagar
Temadagarna den 14 december och 30 april gick under temat ”jobba ikapp”
även detta läsår. Upplägget var som tidigare att eleverna kunde göra omprov i
en lektionslokal, jobba med skrivuppgifter och svenska i en annan och med
matte och naturkunskap i en tredje samt att det även fanns möjlighet att jobba
med engelska, scenisk gestaltning och estetisk kommunikation. Undervisande
lärare i dessa ämnen var på plats under dagen.
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Dessutom fanns möjligheter att ta igen missade ensembleövning och
huvudinstrumentlektioner. PG ser denna typ av temadag som behövlig. Det ger
de elever som känner sig stressade en möjlighet att faktiskt sätta sig ner och
jobba av moment för moment och känna att de kommer framåt. Den 30 april
hade dagen ett trevligt litet avbrott vid kl 13 då 3:orna hade sin mösspåtagning
med uppsjungning av studentsången. Inför denna dag hade vi också lagt in ett
par obligatoriska lektionspass direkt på morgonen. Dessa åtgärder gjorde att
närvaron var betydligt bättre på vårterminen än i höstas.
EsKo/Sv: Konsertbesök - Recension
Under läsåret 2012-2013 har eleverna arbetat med musikrecensioner i ett
samarbete mellan ämnena Estetsik kommunikation och Svenska. Eleverna fick
en färdig recensionsmodell att arbeta efter. Vi läste också recensioner ur olika
dagstidningar. Vi gick gemensamt på en föreställning med musik av Claudio
Monteverdi på Drottningholms Slottsteater med Romeo & Julia kören i
september. Läsåret innehåll även ett besök på Folkoperan där vi upplevde den
okonventionella versionen av Giuseppe Verdis ”Maskeradbalen”. På så sätt fick
alla elever möjlighet att gå på musikteater i skolans regi.
Eleverna kunde också välja att skriva om en konsert de själva valt.
Musikhistoria/Svenska C
Under höstterminen 2012 och vårterminen 2013 har eleverna i Musikhistoria
och Svenska C skrivit ett fördjupningsarbete om valfritt ämne. Arbetet
påbörjades under hösten för att det inte skulle krocka med vårens sökningar.
Att göra den här typen av arbete är en god erfarenhet inför vidare studier. Det är
bra att träna på att följa en mall och skriva självständigt utifrån ett eget valt
ämne. Det är bra att två ämnen går i hop för det ger mer tid och eleverna får
valuta för sitt arbete i två ämnen.
Några elever som läser ett fjärde år kommer att göra det här arbetet nästa läsår.
Därefter försvinner kursen MuHi.
Naturkunskap/Svenska1
I början av vårterminen har eleverna i årskurs 1 arbetat med området ”En värld
att vårda”. Till området har det lagts stor fokus till filmen klimatfilmen ”Home”
(Luc Besson). Eleverna har i samverkan med svenska 1 tränat att skriva
uppsats i brevform som rört framtiden ur ett miljöperspektiv. Uppsatsen har
sedan bedömts i de två ovanstående ämnena.
f.

Resor, internationella samarbeten

En viktig del i skolans musikundervisning är resor av olika slag. Eleverna ges
goda möjligheter att resa båda i större och mindre grupper. Under perioden
gjorde vi följande resor:
Resa till Italien och Schweiz
På inbjudan av Svenska Handelskammaren och Svenska Ambassaden i Italien
fick ett tiotal elever tredje året i rad möjlighet att åka till Italien och Schweiz och
uppträda med ett Luciaprogram.
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Denna gång utökades resan till både Lugano, Milano, Rom, Vatikanstaten med
uppträdanden i bl. a. Peterskyrkan i Rom, Domkyrkan i Milano, Svenska
Ambassaden i Rom och på Piazza di Pietra. Besöket var återigen mycket
uppskattat av både eleverna och arrangörerna och redan nu planeras nästa års
besök.

Lucia i Peterskyrkan 2012

RUM festival i Västerås
Även under vt 2013 deltog skolan i RUM festivalen i Västerås. Det var en
mycket uppskattad resa och vi fick uppträda i Västerås konserthus och i
Centrumkyrkan i Västerås. Under RUM festivalen fanns det också möjlighet för
alla elever att delta i olika workshops med anknytning till musik och dans, vilket
var mycket uppskattat. Gruppen Vokal deltog i körmästerskapet och erhöll
juryns specialpris för tävlingens mest genomtänkta sceniska framträdande.

Konsert i Västerås konserthus maj 2013, RUM festivalen
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g. Musikredovisningar
Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i vår verksamhet. Att spela ett
instrument (alt. sjunga) är ett mycket krävande arbete som fordrar mycket
självdisciplin och motivation samt självklart mycket övning utanför skoltid. Vår
roll är att ge eleverna den bästa möjliga musikundervisningen och att motivera
dem till fortsatt självständigt arbete.
Det är mycket viktigt att se till varje elevs individuella förutsättningar och
ambitionsnivå och därefter skapa kreativa utmaningar och erfarenheter.
Musikundervisningen i huvudinstrument sker individuellt, lärarna är alla
yrkesverksamma musiker och skickliga pedagoger.
Varje elev deltar även i ensemblespel – här är vi mycket noga med att sätta
ihop ensemblekonstellationer efter elevens spelvana för att bäst tillgodose
elevernas inlärningsprocess. Ensemblegrupperna kan således bestå av elever
från olika årskurser. För att ge eleverna mera utrymme till ensembleövning och
förhindra eventuella schemakrockar har vi detta läsår åter schemalagt
gemensam övningstid för ensemblegrupperna.
Körsången ingår i ensembleämnet men bidrar också till bättre sammanhållning
bland eleverna.
Skolan har under läsåret arbetat huvudsakligen med följande
redovisningsformer i musik:
Soloredovisningar
En mycket viktig del i elevernas utveckling och undersökning av sitt och andras
musicerande ligger i att skolan på måndagarnas redovisningar erbjuder
eleverna möjlighet att pröva sina stycken inför publik vid skolans interna
redovisningar. Där kan man pröva hur långt instuderingen verkligen nått, hur väl
memoreringen fungerar, vilka spratt man utsätts för av nervositeten m.m.
Många av eleverna vittnar om att just nervositeten är väldigt mycket större vid
dessa tillfällen än vid andra konsertsituationer. En del är nöjda bara av att ha
klarat av att genomföra sitt musikstycke. Andra spelar samma stycke gång efter
gång för att pröva sig fram och förstå sin roll och prestation inför publik.
Eleverna ska kunna välja att pröva endast en liten del av ett stycke de arbetar
med, något de tycker att de vill visa upp för att det är så vackert/bra eller för att
de tycker att de måste få testa just den delen en eller flera gånger innan hela
stycket framförs på konsert.
En viktig del i redovisningarna är publiken, d.v.s. skolans övriga elever. De bör
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.
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Redovisningarna är 1 timme långa. Ibland finns inte tillräckligt med inslag för att
fylla timmen, ibland har överdrag blivit långa.
Eftersom Estetisk kommunikation legat direkt efter redovisningen och de två
aktiviteterna har gemensamma målsättningar har det inte upplevts störande de
gånger redovisningarna dragit ut på tiden. Dock måste redovisningen
organiseras så att skolans pianist spelar under första delen av redovisningen.
PG bör diskutera om den tid som blir över när musik inte fyller timmen kan
användas till andra angelägna, gemensamma aktiviteter.
Redovisningarna leds av lärare som ingår i Pedagogiska Gruppen och efter ett
rullande schema. En musiklärare är alltid närvarande under redovisningarna.
Möjlighet till inspelning bör diskuteras vidare av skolan. Eleverna spelar själva
ofta in sina redovisningar med egen utrustning.
Planeringen av repetitionerna inför redovisningarna bör diskuteras. Hur vill
eleverna att dessa ska gå till? Det blir en bra uppgift att ta hand om i Estetisk
Kommunikation och i elevrådet.
I och med att kursen Estetisk Kommunikation i fortsättningen finns i alla
årskurser kommer sambandet mellan redovisningar, konserter och ämnet att bli
mer betydelsefullt. Vi kommer mer långsiktigt och djupgående kunna arbeta
med den förändring av inställningen till redovisningarna som tidigare efterlysts.
De likaså efterlysta förbättringarna vad gäller presentationerna av musiken som
framförs på solo – och ensembleredovisningar får ett naturligt sammanhang
med teori och förberedelser under EsKo -lektionerna och praktiskt
genomförande vid redovisningarna.
De som framträder kan i förväg ställa sig en fråga angående vad de vill pröva
vid redovisningen och kanske har de efteråt fått antingen ett svar eller en
fördjupad frågeställning. Frågan kan vara hur enkel eller hur komplicerad som
helst bara den är till nytta för den som prövar att uppträda inför publik. Ex.
”Klarar jag den svåra passagen när jag har publik som lyssnar?”, ”Hörs texten
när jag sjunger på detta sätt?”, ”Hänger publiken med i min tolkning av stycket
om jag fraserar på detta sätt?”, ”Står/sitter jag på ett sätt som fungerar i
konsertsituationen?” m.fl frågor i all oändlighet.
Ensembleredovisningar
Ensembleredovisningar genomförs två gånger per termin och leds av
ordförande i Musikpedagogiska gruppen. Dessa redovisningar läggs
omväxlande på vanlig måndagsredovisning (60 min) och på onsdagarnas
ensemblelektioner (120 min). Eleverna redovisar både stycken som är ”färdiga”
och sådana som behöver arbetas vidare på. Alla skolans elever har närvaroplikt
vid dessa redovisningar och utgör publik när de inte uppträder.
Konsertverksamhet
Nordiska Musikgymnasiet ordnar kvällstid, minst en gång per månad, konsert i
skolans vackra konsertsal. Konserterna är öppna för allmänheten. Oftast utgörs
publiken av uppskattande anhöriga till artisterna, kamrater, skolans personal,
m.fl.
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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.

En av våra konserter i vår konsertsal

Villkoret för att få uppträda på NMG:s konserter är att eleven har spelat/sjungit
sitt stycke vid minst en solo- eller ensembleredovisning.
Eleverna i Mu2 i kursen Estetisk kommunikation har hand om arrangörskapet
för konserterna samt står för värdskap i foajén.
Kaffe/te och tilltugg tillhandahålls alltid vid skolans konserttillfällen. Oftast står
eleverna i Mu3-klassen för arrangemangen kring detta och tjänar därigenom
pengar till sitt projektarbete.
Det finns alltid möjlighet för skolans elever att själva eller med hjälp av
personalen anordna fler konserter med egna idéer och projekt.
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Lunchkonserter i Jacobs kyrka
Under 2011 inledde vi ett samarbete med Jacobs kyrka och deras
lunchmusikverksamhet. Läsåret 2012 – 2013 har NMG gjort sju stycken
lunchkonserter, där eleverna framträtt med solo- och ensemblestycken.

En av lunchkonserterna i Jacobs kyrka

Terminsuppspelningar
Varje termin utgör Terminsuppspelningarna en slags målgång för
undervisningen i kursen Huvudinstrument. Mål för andra kurser täcks också vid
dessa prov. Uppspelningen sker inför skolans musiklärare. Det är önskvärt att
den egna instrumentläraren närvarar men detta går inte alltid att genomföra.
Inspelningar har vid de senaste terminsproven gjorts av eleverna för
uppspelning hos respektive huvudinstrumentlärare.
För varje termin finns instruktioner för vilken uppgift som ska genomföras och
vilken musik som ska framföras vid uppspelningen. Dessa instruktioner hjälper
elev och lärare att täcka in kursens alla delmål.
Gehörsuppgifter genomförs vid vissa av dessa uppspelningar.
MG måste fundera vidare över avsikten med terminsuppspelningarna. Därefter
bestämma form för dem och utforma bedömningsformulär.
Examenskonserter
Elevens sista terminsuppspelning (termin 6) sker offentligt i konsertform och
kallas examenskonsert. Det är eleverna själva som sköter konsertens upplägg
inom ramen för kursen Projektarbete. Repertoaren bestäms i samråd med
lärarna i kursen huvudinstrument.

21

h. Arbete med elever i behov av särskilt stöd
Läxstöd
På tisdagar mellan 15.20-16.40 har eleverna möjlighet att komma på lärarledd
läxstödslektion. Där kan eleverna jobba med i princip vad som helst rörande
skolarbetet. Elever med särskilda behov kan också få obligatoriskt läxstöd
inskrivet i sina åtgärdsprogram. Det kan också vara elever som ska läsa igen
kurser p g a att de tidigare inte läst dem eller att de ska läsa upp ett IG/F
Under läråret 12/13 har det varierat väldigt när det gäller närvaron. Men några
elever utgjorde en kärntrupp som dök upp varje tisdag. Dels var det en elev
som hade sina två B-kurser i historia och samhällskunskap schemalagda då
men även en elev som läste historia B via Hermods och tyckte att han hellre
ville jobba med den på läxstödet då han kunde få hjälp av historieläraren. Dels
var de elever som hamnat efter. Den kategorin ökar ju närmare terminsslut vi
kommer. Även de som skulle läsa om företagsekonomi A var schemalagda på
denna tid, men den droppade av ganska snart då de helt enkelt lät sig nöjas
med det tidigare IG:t. Det har även funnit möjlighet att göra omprov på denna
tid.
Resurtid i eng, ma och sv
För de elever som vill förbättra sina kunskaper i engelska, matemtik och/eller
svenska finns det schemalagda stödtimmar.
Matematikstöd
På måndagar 08.15-10.10 kan de elever som behöver få extra hjälp i
matematik. En del av eleverna har obligatorisk närvaro på lektionerna inskrivet i
sina åtgärdsprogram medan andra kommer vid behov.
Närvaron på dessa lektioner har för vissa varit bra medan för andra mer
sporadiskt, mycket beroende om närvaroplikt förekommit. För en del av
eleverna med svårigheter har det inneburit att de kunnat nå målen och klarat
godkänd i kursen. När det gäller årskurs 1 med kursen ma1b klarade samtliga
det nationella provet.
Stöd i engelska
På måndagar mellan kl. 8.15 och 10.10 finns möjlighet till stöd i engelska (och
franska) för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Lektionen är
obligatorisk för elever som har fått F-varning i omdöme, vilket står i deras
åtgärdsprogram, men stödlektionen är öppen för alla som är i behov av extra
stöd.
Elever som har ett krockande schema kan på stödtimmen ta igen den missade
lektionen.
Stöd i svenska
På måndagar mellan 09.35 och 10.10 och tisdagar 15.20 till 16.20 finns det
möjlighet till stöd i svenska för elever som av någon anledningen kommit efter i
sitt arbete. För elever som fått F-varning i sitt omdöme är lektionerna inskrivna i
ÅP och obligatoriska.
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Specialpedagogik
Under läsåret har vi haft en elev som läst enligt ett reducerat schema. Förutom
huvudinstrument har eleven haft engelska, matematik och svenska i en mindre
grupp.
Svenska som andraspråk – stöd
Några elever har under året haft stöd i svenska som andraspråk. Fokus under
året har legat på att arbeta språkutvecklande. Tre av eleverna kommer nästa
läsår att läsa två kurser i svenska som andraspråk parallellt.
Svenska som andraspråk – nybörjare
Under läsåret har vi haft fem utbytesstudenter på skolan. De kunde från början
lite eller ingen svenska alls. Eleverna har haft tre timmar SVAS i veckan och
sedan har de deltagit i SVAS tillsammans med andra elever de har även deltagit
i undervisningen i SV 1/SVAS1. Tre av eleverna har nått mycket goda resultat
och får betyg i ämnet.
i.

Samarbete med andra skolor

Moderna språk
Under hela lå 12/13 har NMG haft ett samarbete med Stockholms Estetiska
Gymnasium kring ämnena Franska 3/4, Spanska 3 och Tyska 3/4.
Undervisningen i Franska 3 och Spanska äger rum på STEG och
undervisningen i Tyska och Franska 4 på NMG.
j.

Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet

Gymnasiemässan
Gymnasiemässan 2012 hade som vanligt många besökare. Skolan använde sig
av samma upplägg som ht 11. Vi gjorde en muntlig utvärdering av
gymnasiemässan i PG och all personal som deltog var mycket nöjda med
skolans insats på mässan.
Peter Kvist ansvarade för Gymnasiemässans upplägg.
Föräldramöten
Föräldramötet på HT-12 ägde rum 20/9. Det började med att vi knöt ihop
medeltidstemat från introveckan genom att hålla en medeltidsmarknad där
eleverna förberedde marknadsstånd med olika aktiviteter så som lekar, spel och
tilltugg. Marknaden hölls på gården. Sedan gick alla upp till Konsertsalen där
det följde lite allmän information och en personlig presentation av oss lärare.
På föräldramötet VT-13 7/3 hölls en kort konsert följt av ett kort allmänt
informationspass. Därpå fick föräldrarna till ettorna en information om valbara
kurser och övriga föräldrar hade möjlighet att ”mingla” med ämneslärarna.
Öppethus/informationskväll
Vi bestämde att vi inte skulle ha något traditionellt öppethus i år utan lägga in
ter informationstillfälle under våren då intresserade ungdomar
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och föräldrar kunde komma på någon av våra konserter och få information om
skolan. Datumen, 21/1, 11/2, 6/5 anpassades efter söktiden för gymnasiet.
Utfallet var gott. Det kom relativt många besökare vid ett par tillfällen och vi
lyckades trimma in ett bra program för dem.
Mentorsarbete och utvecklingssamtal
Varje mentor ansvarar för ett antal elever och i skolans arbetsplan finns en
detaljerad beskrivning av detta arbete.
I samband med den nya skollagen har vi under HT 2012 jobbat med att hitta
nya rutiner kring elevhälsan och arbetet med åtgärdsprogram. Ett dokument ,
Elevhälsa, rutiner togs fram och fastställdes av PG. Där redogörs i detalj ett
elevärendes gång och i vilken fas åtgärdsprogrammet kommer in. Bland annat
beslöt vi att ett åtgärdsprogram skall föregås av en kartläggning som görs
skriftligt på förtryckt formulär. Kartläggningen görs av mentor tillsammans med
berörd elev och dennes vårdnadshavare om den inte fyllt 18. För mindre
”restuppgifter” eller enstaka missade prov kan det räcka med att undervisande
lärare upprättar en utvecklingsplan. Men är det så att en elev riskerar IG/F i
någon kurs skall ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammen tas fram i
samråd med elev och vårdnadshavare om eleven inte är myndig och utvärderas
kontinuerligt. De åtgärder som tas fram i ett åtgärdsprogram är uppdelade i
olika ansvarsområden så att det tydligt framgår vem som ansvarar för de olika
åtgärderna. Åtgärdsprogrammen görs efter en specifik mall med ett antal
bilagor bifogade. Vid veckans återkommande PG-möte finns en speciell punkt
på dagordningen där åtgärdsprogram diskuteras. På så sätt får alla lärare
information om de åtgärder som planerats och beslutats för olika elever och
dessa kan diskuteras utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och utvärderas
kontiuerligt. Åtgärdsprogrammen förvaras i eleverna pärmar.
Under perioden har vi också arbetat med att ytterligare förbättra
utvecklingssamtalen och den elevinformation som ges vid mitterminsrapporten
och inför utvecklingssamtalen. En av stötestenarna har varit hur de skriftliga
kommentarerna som medföljer varje omdöme på SkolApp ska utformas, dvs hur
grundlig informationen ska vara som den undervisande läraren skriver om varje
elev. Målsättningen är att kommentarerna ska vara av den art att varje elev,
vårdnadshavare och mentor, genom SkolApp ska ha god inblick i elevens
aktuella studiesituation och lägesstatus vid varje mitterminsrapporteringstillfälle.
Utvecklingssamtalen ligger på kvällstid vid två tillfällen under ht och två tillfällen
under vt. Detta upplägg har fungerat mycket bra och vi har fortsatt att jobba på
det viset även under den innevarande perioden.
Under ht 2008 bytte vi skoladministrativt system på skolan och har börjat
använda oss av en webbaserad lösning. Både elever och vårdnadshavare har
fått möjlighet att logga in via webben och se elevens status i fråga om
omdömen och frånvarostatistik. Det nya systemet har visat sig vara en stor
utveckling i vårt mentorsarbete då det nu är möjligt att på ett och samma ställe
ha enkel tillgång till elevens hela studiesituation. Informationsflödet mellan
skolan och elev/vårdnadshavare har ökat då det på Skolapp även finns en
digital anslagstavla.
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Lärarkandidater
Skolan har under VT-13 tagit emot och handlett två lärarstudenter. Den ena var
från Stockholms universitet och skulle bli historielärare den andra var från
Linnéuniversitetet och ska bl a undervisa i sång.
Kandidaten fick efter en kort auskultation ta över ansvaret för två moment i
historiakursen. Han genomförde dessa två moment på ett mycket bra sätt. Det
gav även tillfälle för en givande didaktisk diskussion mellan handledare och
kandidaten. Den didaktiska diskussionen fick ett intressant och givande avslut
med ett historiedidaktiskt seminarium på Stockholms universitet ”Från novis till
professionell historielärare” där vi diskuterade de didaktiska dilemman som
lärarkandidaterna de stött på under sin praktik.
2. Normer och värden
Vi bygger en skola som ska präglas av demokratiska värderingar. Redan under
vårt första verksamhetsår bildades skolans elevråd/klassråd och eleverna fick
därmed ett forum att aktivt påverka skolans verksamhet. Elevrådets verksamhet
beskrivs i kapitlet ”elevernas ansvar och inflytande”. Gemensamma aktiviteter
såsom utflykter, stadsvandringar, teater- och konsertbesök samt
konsertuppträdanden gav tillfälle till många kulturella upplevelser och bidrog till
en fin sammanhållning bland eleverna.
Arbetet med minskad elevfrånvaro
En viktig del i skolans arbete med normer och värderingar har alltid varit att
aktivt minska elevernas frånvaro. Ett väl fungerande frånvarorapportsystem,
nolltolerans vid frånvaro och hundraprocentig rapportering till CSN och
målsman är de viktigaste inslagen i detta arbete.
Vi hade under våren en datoriserad lokal frånvarorapportering i Excel men i och
med att skolan bytte elevrapporteringssystem hösten -08 till SkolApp så sker nu
all frånvarorapporteringen i det nya systemet. Detta system underlättar för
lärare, elever, föräldrar och administrativ personal att direkt kunna ta del av den
samlade bilden när det gäller frånvaron.
I skolans lokala arbetsplan beskriver vi de regler som gäller för
frånvarohanteringen.
Skolans utvecklingsarbete för en ökad närvaro har också skett via ökat ansvar
för mentorer och arbete med strukturerad elevvård, tydligare information och
samarbete kring regler.
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elevråd/klassråd. Elevrådet har en gång i veckan schemalagda möten. Öppen
dialog med skolledning är en av de viktigaste grundstenarna i det demokratiska
skolarbetet och det är oerhört viktigt att varje elev kommer till sin rätt och
känner tilltro för sin skola. På Nordiska Musikgymnasiet har vi skapat en
plattform för ett välfungerande elevråd och vi är måna om en kontinuerlig dialog
med våra elever. Elevrådet deltar regelbundet i möten med skolans
pedagogiska grupp.Elevrådet inbjuds även till den årliga skolkonferensen.
Elevinflytande är en viktig grundsten i vår verksamhet. Det är till stor del tack
vare eleverna som vi har kunnat genomföra många lyckade satsningar i vår
verksamhet. Vi har en levande dialog med alla parter och våra elever känner att
de kan påverka sin utbildning på flera olika sätt. För att ge eleverna en tydligare
bild av kursernas innehåll tillämpar vi konkretiserade lokala kursplaner.
Elevrådet arbetar aktivt med frågor kring elevinflytande och p g a skolans lilla
format är beslutsprocessen snabb. Exempel på konkret elevinflytande är
följande:
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Skolråd i samtliga årskurser.
Strukturerat elevrådsarbete med schemalagda möten varje vecka
Elevrådet närvarar vid pedagogiska gruppens/musikpedagogiska gruppens
möten en gång i månaden.
Elevrådet säljer fika vid skolans konserter och evenemang och samlar in
pengar till egna projekt.
Elevrådet skriver protokoll från möten med pedagogiska gruppen.
Elevrådet har egen plats på skolans hemsida (elevzonen) där samtliga
protokoll, stadgar och annan information ska finnas tillgängliga för alla elever.
Elevrådets verksamhet
Vi på elevrådet har i år lagt mycket fokus på att alla ska känna att de hr något
att säga till om angående RUM-festivalen, både positivt och negativt. Vi har
bara haft ett skolråd och känner att vi bör uppmuntra nästa års elevråd att hålla
i fler skolråd. Vi har haft en ganska stor medlemsförändring men med en del
som har varit fasta i ett år. Vi har skrivit protokoll och satt upp på anslagstavlan
bredvid. Annars har vi inte haft så mycket annat på agendan. Vi ordnade
filmkväll och sålde valuta på medeltidsprojektet.
4. Utbildningsval – arbete och samhällsliv
SYV
Eleverna på Nordiska Musikgymnasiet erbjuds individuella SYV-samtal som
bokas via mail eller telefonkontakt. Ett gemensamt infopass för alla elever ingår
också i SYVs uppdrag. SYV har också tagit fram användbara underlag för
eleverna med information om musikhögskolor, musikfolkhögskolor, utländska
utbildningar och annan eftergymnasial utbildning.
Flertalet av Nordiska Musikgymnasiets elever går vidare till olika
högskolor/folkhögskolor. Här följer ett urval av utbildningsinstitutioner som har
antagit Nordiska Musikgymnasiets studenter: Musikhögskolan,
Sibeliusakademien i Helsingfors, Gotlands Tonsättarskola, sångutbildningen vid
Operastudio 67, Kulturama sånglinje, musikerprogrammet vid Edsbergs
Musikinstitut, Bath University, Oxford University, Kungl. Tekniska Högskolan,
kyrkomusikerutbildning vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholms universitet,
Uppsala universitet m fl.
Stipendier
Nordiska Musikgymnasiet arbetar aktivt med rådgivning och hjälp angående
stipendiemöjligheter och ansökningar. Detta har resulterat i att våra elever har
uppmärksammats i olika sammanhang och erhållit flera olika stipendier och
priser från ett flertal fonder och stiftelser. Våra elever har erhållit stipendier från
bl a Kungliga Musikaliska Akademien, Sandrews stiftelse, Lindhés Advokatbyrå
m fl.
Stipendiesummorna har varierat mellan 2000-40000 kr per elev.
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5. Bedömning, betyg och resultat
Skolans lilla format låter oss på allvar ta hänsyn till varje elevs individuella
förutsättningar och behov. Informationsflödet sker snabbt och ger möjlighet till
bättre åtgärdsplanering.
Varje elev syns och hörs och ingen försvinner i mängden! Individuell
studieplanering, täta kontakter med föräldrar, mitterminsrapporter, mentorskap
är några av de moment som vi ständigt
arbetar med.
Fortsatt arbete med betyg och bedömning
Inom vår pedagogiska grupp har vi fortsatt med att utarbeta gemensamma mål
och riktlinjer som fokuserar på den helhetssyn som präglar vår verksamhet.
Följande har gjorts:
Den 7 januari vt-13 hade vi som en fortsättning på den halv studiedagen för ett
år sedan med lärare och skolledare för oss på NMG, Stockholms Estetiska
gymnasium och Södra Latin där vi åter fick möjlighet att träffas i ämnesgrupper
och diskutera de nya kursplaner som nu börjat
implementeras i och med GY 11. Det gav även värdefull tid att diskutera betyg
och bedömningar. Här gavs en bra start för ett framtida nätverk mellan främst
NMG och STEG för ett fördjupat samarbete runt dessa viktiga frågor. Dagen
upplevdes som mycket positiv av lärarlaget.
Examinationer
Under höstterminen 2009 införde skolan ett nytt system för hemtentamina och
inlämningsuppgifter av olika slag. Anledningen var att eleverna hade en
tendens att skjuta upp sina uppgifter och därmed hamna i ett läge där de så
småningom fick svårt att nå det betyg de hade jobbat för.
Det nya gemensamma namnet för elevarbeten som ska lämnas in och
bedömas av lärare är Examinationer och för dessa bestäms ett datum och ett
klockslag precis som för ett skriftligt prov. Eleven kan sedan välja att göra sin
examination i hemmet och lämna in senast på utsatt klockslag eller alternativt
komma på examinationstillfället och göra sin examinationsuppgift. Den måste
dock vara klar och lämnas på utsatt klockslag för att bedömas med IG-MVG.
Den som inte lämnar in sin examinationsuppgift examineras med omprov vid
skolans ordinarie omprovstillfällen. Eftersom många elever överhopades med
omprov och på det dessutom skulle göra omprov på examinationsuppgifterna
har vi från läsåret 2011/2012 frångått detta system.
Omprov
Från ht 11 har vi frångått systemet med omprov vid två tillfällen per termin då vi
såg att alltför många elever överhopade med omprov. Syftet var ju att minska
provstressen och när det inte blev så har vi istället lagt in möjligheten att göra
omprov på läxstödet på tisdagar.
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Redovisning och utvärdering av nationella provresultat
i svenska, engelska och matematik vid NMG.
NATIONELLA PROV I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1, VT 2013
Fördelning i procent:
Kursprov

A%

B%

C%

D%

E%

F%

Totalt

Del A

16

23

23

16

7

15

100

Del B

7

32

16

31

7

7

100

Del C

31

23

16

23

0

7

100

Provbetyg

16

31

23

16

7

7

100

Fördelning antal elever:
Kursprov

A

B

C

D

E

F

Totalt

Del A

2

3

3

2

1

2

13

Del B

1

4

2

4

1

1

13

Del C

4

3

2

3

0

1

13

Provbetyg

2

4

3

2

1

1

13

Kommentar från läraren: jag bedömer att det var ett rättvisande prov. Betygen
ligger så som jag förväntade mig att de skulle göra. Alla elever gjorde provet.
Jämförelse med SCBs statistik på riksnivå visar följande betygsresultat från NP i
Svenska 1:
Riket (samtliga program)

Nordiska Musikgymnasiet

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

3,7%
12%
23,5%
25,7%
28,9%
6,2%

16%
31%
23%
16%
7%
7%

SLUTBETYG I SVENSKA 1/Svenska som andraspråk 1, VT 2013

A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

14

38

14

23

0

7

100

Antal
elever

2

5

2

3

0

1

13
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NATIONELLA PROV EN 5 VT 2013
Kursprov

A

B

C

D

E

F

Totalt

Speaking %

10

20

40

10

10

10

100

Antal elever

1

2

4

1

1

1

10

Receptive skills:
Reading and
listening %

10

30

40

0

0

20

100

Antal elever

1

3

4

0

0

2

10

Writing %

18

27

18

0

10

27

100

Antal elever

2

3

2

0

1

3

11

Total test score
average %

10

40

20

10

0

20

100

Antal elever

1

4

2

1

0

2

10

En 5

Lärarens kommentar: en del elever tyckte att provet var svårt, i synnerhet läsoch hörförståelsen. Resultaten bekräftade till stor del elevers omdömen.
Jämförelse med SCBs statistik på riksnivå visar följande betygsresultat från NP i
Engelska 5:
Riket (samtliga program)

Nordiska Musikgymnasiet

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

11%
18%
29,7%
20,2%
17,5%
3,6%

10%
40%
20%
10%
0%
20%

Betyg i kursen EN 5 VT2013
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

18

27

18

9,5

18

9,5

100

Antal
elever

2

3

2

1

2

1

11*

* varav 2 utbytesstudenter.

Lärarens kommentar: slutbetygen överensstämmer inte helt och hållet med
resultaten från de nationella proven eftersom jag bedömer allt som har gjorts
under läsårets gång. Men inga större diskrepanser finns.
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NATIONELLA PROV EN 6 VT 2013
Kursprov

A

B

C

D

E

F

Totalt

Speaking %

6

27

67

0

0

0

100

Antal elever

1

4

10

0

0

0

15

Receptive skills:
Reading and
listening %

0

40

13

33

7

7

100

Antal elever

0

6

2

5

1

1

15

Writing %

29

0

64

0

7

0

100

Antal elever

4

0

9

0

1

0

14

Total test score
average %

7

22

64

7

0

0

100

Antal elever

1

3

9

1

0

0

14

En 6

Jämförelse med SCBs statistik på riksnivå visar följande betygsresultat från NP i
Engelska 6:
Riket (samtliga program)

Nordiska Musikgymnasiet

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

9,3%
18,4%
31,6%
24%
14,3%
2,3%

7%
22%
64%
7%
0%
0%

Betyg i kursen En 6 VT 2013
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

27

7

52

7

7

0

100

Antal
elever

4

1

8

1

1

0

15*

* varav 2 utbytesstudenter.

MATEMATIK
Ma1b, kursbetyg-vt2013
Betyg

A

B

C

D

E

F

Total

Antal

0

2

3

0

3

1

9

Fördelning, %

0

22,2

33,3 0

33,3

11,2

100
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Ma1b NP-vt2013
Betyg

A

B

C

D

E

F

Total

Antal

0

1

3

0

4

0

8

Fördelning, %

0

12,5

37,5 0

50

0

100

Jämförelse med SCBs statistik på riksnivå visar följande betygsresultat från NP i
Matematik 1b:
Riket (samtliga program)

Nordiska Musikgymnasiet

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

2,2%
6,8%
16,1%
27,4%
40,1%
7,3%

0%
12,5%
37,5%
0%
50%
0%

Lärarens kommentar: i kursen Ma1b deltog en utbytesstudent men gjorde ej det
nationella provet.
Ma2b, kursbetyg-vt2013
Betyg

A

B

C

D

E

F

Total

Antal

1

0

2

1

1

0

5

Fördelning, %

20

0

40

20

20

0

100

Ma2b NP-vt2013
Betyg

A

B

C

D

E

F

Total

Antal

0

1

0

1

3

0

5

Fördelning, %

0

20

0

20

60

0

100

Lärarens kommentar: Ma2b-NP upplevdes som svårt och hade krävande delar.
Då eleverna under kursens gång uppvisat färdigheter och sedan inte kunnat ge
fullt uttryck för dessa på det nationella provet så avviker betygen något då man
jämför kursbetyg med NP-betyg.
Jämförelse med SCBs statistik på riksnivå visar följande betygsresultat från NP i
Matematik 2b:
Riket (samtliga program)

Nordiska Musikgymnasiet

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

0,8%
3,1%
10,5%
18,6%
37,6%
29,4%

0%
20%
0%
20%
60%
0%
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6. Rektors ansvar
Nordiska Musikgymnasiets rektor har genomgått den statliga
rektorsutbildningen vid Stockholms universitet. Utbildningen pågick under tiden
september 2010 – juni 2013.

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet
inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan
upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till
de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn
har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas
önskemål och val av kurser och så att återvändsgränder i studiegången
undviks,
undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter
elevernas skiftande behov och förutsättningar,
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och
läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel,
undervisning, elevhäso- och syvverksamhet utformas så att elever som behöver
särskilt stöd och hjälp får detta,
eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad introduktion i
studierna och i ämnet/kursen och får stöd att formulera mål för sina studier,
varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och reviderar
den vid olika tillfällen under utbildningen,
upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning
och rasistiska beteenden bland elever och anställda,
lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som
krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter,
det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får
ett sammanhang i sina studier,
samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan
utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse
för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt
utbildning och yrke,
stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen och
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
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tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
•
•

Områden för utveckling

•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

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