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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 2020/2021. 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
Musikgymnasiet

systematiska

kvalitetsarbetet

på

Nordiska

Pg
Månad

Särskilda arbetsmoment

Augusti

● Planeringsdagar
–
genomgång
av
kalendarium,
provschema, lektionsschema, kvalitetsredovisningen
● 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
● Lokala arbetsplanen
● Skriftliga studielägesrapporter publiceras på Skolapp

November

● Elevenkät
● Utvecklingssamtal

December

● Kunskapssamtal
● Sammanställning av Elevenkäten

Januari

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

för

vårterminens

Februari

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

Mars

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

April

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

● Skolkonferens
● Kursutvärderingar
● Elevenkät

Juni

● Planeringsdagar
● Utvärdering
av
årets
arbete
med
likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling
● Kvalitetsredovisning
● 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

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
MG
Månad

Särskilda arbetsmoment

Augusti

● Antagning till Körer
● Omtagning Terminsprov från Föregående läsår
● Introvecka

September

● Kick-off-resa

Oktober
November

● Gymnasiemässa

December

●
●
●
●

Termins-Avslutningskonsert
Lucia (Ev. Italienresa)
Terminsprov
Bi-instrumentredovisning

Januari
Februari
Mars

● Antagningsprov

April

● Gemuworkshop

Maj

● Musikresa
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●
●
●
●

Juni

2.

Terminsprov
Bi-instrumentredovisning
Avslutningskonsert
Examenkonsert

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 2020/vt 2021 såg ut på följande sätt:
Elever i åk 3
Elever i åk 2
Elever i åk 1

13 st
18 st
17 st

Sammanlagt:

48 elever

Under läsåret 2020/2021 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet:
1.

Riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11)

2.

Språkintroduktion (GY11)

För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under
räkenskapsåret 2019-07-01–2020-06-30 hänvisar NMG till bolagets
årsredovisning.
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3.

Verksamhetens struktur ht 2020 / vt 2021

Huvudman för Nordiska Musikgymnasiet är Nordiska Musikgymnasiet AB.
Bolagets styrelse består av tre ledamöter. VD för bolaget är skolans rektor Monika
Kowalska. Bolaget drivs utan vinstsyfte och allt eventuellt överskott går tillbaka
till verksamheten. För revision av bolaget svarar en auktoriserad revisor från BDO
Sverige.
Alla lärare i allmänna ämnen ingår i en pedagogisk grupp (PG) som tillsammans
med rektor arbetar med frågor kring skolans policy, elevvård, åtgärdsförslag och
planering. Pedagogiska gruppen sammanträder varje vecka. Lärare i musikämnen
ingår i en musikpedagogisk grupp (MG) som tillsammans med rektor arbetar med
frågor rörande skolans konstnärliga verksamhet. Den musikpedagogiska gruppen
sammanträder varje vecka. Båda grupperna träffas regelbundet för att bl. a.
diskutera aktuella frågor, arbeta med ämnesövergripande teman mm. Skolans
elevråd bjuds regelbundet in till pedagogiska gruppens möten för att gemensamt
diskutera utvecklingsområden inom verksamheten.
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
studieoch
yrkesrådgivning.
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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.

Oktoberfest på NMG 2020

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

Kunskaper
Normer och värden
Elevernas ansvar och inflytande
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Bedömning och betyg
Rektors ansvar

Nordiska Musikgymnasiet följer de lagar och förordningar som gäller för det
svenska skolväsendet. Skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen för
gymnasieskolan, program- och examensmålen, Skolverkets ämnes- och kursplaner
är några av de styrdokument som skolan tillämpar.
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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
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. Elever har också kunnat arbeta i snabbare
studietakt, fördjupa sig i och avsluta kurser tidigare.
Från 14 december 2020 till 1 april 2021 genomfördes undervisningen, utom vissa
musikämnen samt undervisning i svenska som främmande språk, helt på distans.
Lyckligtvis kunde vi genomföra t.ex. ensembleundervisning på ett smittsäkert sätt
på plats i skolans lokaler. Därefter återgick undervisningen till en blandad form
med subgrupper där en del av klassen var på distans och den andra fysiskt på plats
vilken fortlöpte till läsårets slut.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Arbetet med subgrupper var lyckat och möjligheten att kunna delta på distans vid
t.ex. lätta förkylningssymptom betydde att elever inte behövde missa stora delar
av sin undervisning fastän de egentligen var i form att delta. Detta arbete bör
kunna integreras vidare in i skolans arbete. En nackdel eleverna upplevde med
subgrupperna var att uppdelningen av klassen gjorde att de inte fick möjlighet att
lära känna varandra över gruppgränserna. Förhoppningsvis ska eleverna inte
behöva delas upp i subgrupper inför nästa läsår. Lärarlaget kommer under
planeringsveckan i anslutning till läsårets start utvärdera och planera hur elever
ska kunna delta till viss del digitalt vid t.ex. symptom.
b.

Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök.

NMG lägger stor vikt vid att låta eleverna inhämta kunskaper utanför
klassrummet. Skolan vill ta fasta på att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan
att den kommer till uttryck i olika former. Eleverna ska kunna bilda sig egna
uppfattningar och stimuleras till dynamiskt tänkande och genom att uppleva
världen utanför klassrummet skapas meningsfulla lärprocesser som ger
kunskapsutveckling. Under verksamhetsåret har följande studiebesök genomförts:
Studiebesök Hi2b-kultur
Under kursen Hi2b, som man läser i årskurs 2 på NMG har vi av tradition gjort
studiebesök till en rad museer. Detta har inte varit möjligt i samma omfattning i år.
Istället har vi genomfört ett antal stadsvandringar. I samband med att vi läste om
medeltiden besöktes G:a stan och Storkyrkan och under våren titta vi på olika
arkitekturstilar.
Studiebesök Hi1b
Det traditionella besöket på Armémuseum kunde inte genomföras i år. Istället
hade vi en stadsvandring i G:a stan när vi läste om Stockholms blodbad. I slutet av
maj besökte vi Riddarholmen där vi gjorde en rundtur och tittade på
barockpalatsen och fick oss holmens historia till livs.
Gemensamma konsert- och teaterbesök
Eleverna fick under höstterminen möjlighet att besöka Unga Klara och se
föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, vilket inkluderarde
både för- och efterarbete i form av analys.
Esko
Projekt som eleverna har ingått i Esko under året:
● Konserter och redovisningar inom och utanför skolan (åk 1-3)
● Konsertproduktion
● Eleverna har turats om att vara konsertansvarig/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
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därefter bearbetats och uppdaterats i samarbete mellan elever och den
samordnande esko-lärare. Under tiden då pandemin ej tillät publik till
konserterna blev dessa istället antingen live-streamade eller inspelade. De
tidigare arbetsuppgifterna kom då istället att handla mer om t.ex. utformning
av scenen, manusförfattande och övning inför presentationer.
Eleverna har även arbetat med ett flertal uppgifter som belyser likheter och
olikheter mellan olika konstarter och tankeströmningar. De har även fått
föreläsningar och uppgifter som behandlar olika sorters stress och dess
koppling till prestation. Årskurs tre har även arbetat med upphovsrättsfrågor.

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Våra storslagna planer om mer samarbete kring fler externa studiebesök och
konsertbesök kunde inte alls förverkligas p.g.a. den fortsatta pandemin under hela
detta läsår. Vår ambition att förverkliga nedanstående kvarstår.
Inspelningar, konserter och framföranden som delas på sociala media och
live-streaming kommer vi att behålla inför framtida produktion.

Konsert i Ytterjärna konserthus 2020

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,
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projektplanering och marknadsföring har gåtts igenom på ett teoretiskt plan för att
eleverna sedan kunnat genomföra teorierna i praktiken inom Gymnasiearbetet.
När det gäller marknadsföring har kursen haft ett nära samarbete med Sv3 också.
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 fungerar som
projektgrupp. Även i år blev Gymnasiearbetet väldigt annorlunda med tanke på
coronapandemin som skapade nya utmaningar. Det var länge inte möjligt att ha en
traditionell konsert på grund av de restriktioner som fanns. Oscarskyrkan bokades
men då restriktionerna bara tillät 8 i publiken valde klassen att spela in sin
examenskonsert och sända den på en YouTube-länk. Inspelningen genomfördes
den 27 maj under stor tidspress. Efter en del tekniskt arbete med klippning m.m.
lades filmen upp för premiärvisning den 31 maj kl. 19.00. En länk lades också upp
på skolans hemsida. Den 1 juni ändrades föreskrifterna om publikantal till 50
personer. Det var inget som man kunde förutse när kyrkan och all teknisk
utrustning och kompetens bokades upp. Trots stress och press under inspelningen
blev slutproduktionen mycket bra och inget stort missnöje uppkom i och med de
ändrade restriktionerna.
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 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 läsåret 2020/2021, liksom under
vårterminen 2020 har tyvärr så gott som alla inplanerade externa konserter ställts
in p.g.a. Corona-pandemin. I stället har ett antal inspelningar med små ensembler
eller solister har lagts ut på Facebook, Instagram, Youtube. Vi har vid fyra
tillfällen åkt till Ytterjärna Kulturcentrum där vi bjudit in högst 8 personer som
publik.
En resa gjordes sent på vårterminen 2021 till Lövstabruk där vi kunde ha en
konsert i kyrkan för några få personer i publiken.
Eleverna på NMG har erbjudits tillfällen till lunchkonserter i Sjövikskajens
Kvarterskyrka i Liljeholmen under både höst- och vårterminen. På grund av
pandemin blev detta läsår endast en av dessa konserter av.
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2020 HT KONSERTVERKSAMHET
September

23/9 kl. 18.30

Kort konsert & Föräldramöte på Nordiska Musikgymnasiet

Oktober
12/10
Ander

Resa till Ytterjärna med konsert och masterclass med Erik

14/10 kl.19.00

"Blå timmen" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet

November
9/11 kl. 19.00

"Medeltidskonsert" – konsert på Nordiska Musikgymnasiet

10/11 kl. 12.00

Lunchkonsert med elever från NMG i
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen

16/11

Resa till Ytterjärna

17/11 kl.12.00

Lunchkonsert med elever från NMG i
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen

24/11 kl. 12.00

Lunchkonsert med elever från NMG i
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen

December
2/12 kl.19.00
Musikgymnasiet

"Norrsken" – Konsert och Öppet Hus
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på Nordiska

Konsert i Lövstabruk maj 2021

2021 VT KONSERTVERKSAMHET
Januari
18/1 kl.19.00

Recording session på Nordiska Musikgymnasiet

Februari
8/2 kl.19.00
Musikgymnasiet

"Digital Konsert och Digitalt Öppet Hus" – på Nordiska

24/2 kl.18.30

Kort konsert & Föräldramöte på Nordiska Musikgymnasiet

Mars
8/3 kl.19.00

Konsert på Nordiska Musikgymnasiet

22/3

Resa till Ytterjärna

23/3 INSTÄLLD Lunchkonsert med elever från NMG i
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen
31/3 INSTÄLLD Lunchkonsert med elever från NMG i
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Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen
April
19/4 kl. 19.00

Inspelad "Vårkonsert" – på Nordiska Musikgymnasiet

20/4 kl.12.00

Lunchkonsert med elever från NMG i
Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen

26/4 kl. 15.00

"Eftermiddag på Nordiska Musikgymnasiet" Konsert på NMG

Maj
5/5

Recording session på Nordiska Musikgymnasiet

17/5

Två Sjuttondemajkonserter i Ytterjärna

30/5

Två konserter och en inspelningsstund i Lövstabruks kyrka

Juni
7/6

NMG Recording Session - tema kammarmusik

10/6

Avslutningskonsert på Nordiska Musikgymnasiet
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Vilhelm Moqvist vinner Polstjärnepriset

Kör på NMG under LÅ 20/21
Trots att pandemiläget var mycket osäkert i början på HT-20 togs beslutat att för
säkerhets skull förbereda eleverna inför ev. luciaframträdanden och Italienresa i
december. De delades därför in i tre separata körer och började arbeta inför dessa
projekt. Då pandemin tyvärr förvärrades i november och december ställdes såväl
italienresan som våra traditionsenliga Stockholmsuppdrag in. Körerna fick då
istället framföra sina luciaprogram utomhus i anslutning till skolan.
Till vårterminen slogs de tre körerna ihop till två med förhoppningen om att kunna
delta i konserter vid läsårets slut. Arbetet skedde under januari till april på distans
med t.ex. röstinspelningar då pandemiläget ej tillät annat. När eleverna till slut
fick ses på plats gjordes detta i mindre grupper för att förhindra ev. smittspridning.
Slutligen fick körerna framföra sina sånger utomhus till avslutningskonserten
Konsert på Confidencen
Nordiska Musikgymnasiets traditionsenliga festkonsert på Confidencen
planerades inte ens in i år p.g.a. Corona-epidemin. Förhoppningsvis kan vi
återkomma nästa läsår.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Trots att de vanliga lucia- och vårkonserterna ställts in har den generella
stämningen i körerna varit god. Då eleverna förberetts redan från början på att det
fanns en överhängande risk för inställda evenemang tog de emot informationen
med ro. Undervisningen har möjligen inte varit fullt lika omfattande som under
ett vanligt år, men körerna har trots det kunnat framföra ett flertal stycken både på
vårterminen och höstterminen med gott resultat. Inför nästkommande läsår är
förhoppningarna på att kunna ha en mer traditionell undervisning höga, men vi är
också förberedda för en mer distansbaserad undervisning om det skulle behövas
16

En av flera livestreamade konserter - här med Alma Faxén på orgel

d.

Föreläsningar, workshops, master classes, tävlingar.

Introveckan
Introveckan höstterminen 2020
Dag ett, måndag, vigdes helt och hållet till årskurs ett. De fick en gedigen
genomgång av skolans coronaanpassningar, sl-korts utdelning och annan
information. De delades sedan in i de subgrupper de sedan kom att tillhöra
resterande läsår. Efter att elever och lärare inmundigat brunch på skolgården
påbörjades ett informationsmöte dit elevernas föräldrar var bjudna. Där fick de ta
del av vidare information om det kommande läsåret och de anpassningar skolan
gjort och planerat att göra framgent.
Dag två inleddes med att årskurs två och tre fick ta del av skolans plan och
anpassningar inför kommande läsår. Därefter gick alla gemensamt till Vinterviken
där samtliga årskurser hade picknick och deltog i gemensamma teambildande
aktiviteter.
Dag tre inleddes årets projekt. Elever fick göra en tolkning av en pop-låt med
saker de hittat utomhus. Detta spelades sedan in gruppvis och redovisades senare
under dagen digitalt.
Den sista dagen ägnades åt inledande mentorssamtal för samtliga elever för att
stämma av valbara kurser samt förväntningar på kommande läsår och de
anpassningar de fått information om de tidigare dagarna. Även viss
kursintroduktion hölls.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Introveckan och dess projekt blev uppskattat av både nya och tidigare elever. Att
låta årskurs ett få träffas enskilt första dagen upplevdes som positivt av lärarlaget,
med en eventuell fara att det upplevs som tomt. Dock kommer ej föräldramötet att
hållas i anslutning till introveckan. De inledande mentorssamtalen var ett
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uppskattat inslag. Introveckan bör förlängas så att hela veckan innefattas och
eleverna får extra tillfällen att lära känna varandra.
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 och
svenska/sva 3, där eleverna får teoretiska grunder som sedan prövas praktiskt
inom Gymnasiearbetet. En viktig del i detta samarbete är att eleverna mot slutet
av läsåret även får teoretiska kunskaper om reklambranschen, Imageskapande,
olika kommunikationsmodeller, att anpassa reklamtext efter “tänkt mottagare” för
att sedan pröva detta i egna reklamtexter (audiovisuell reklamtext plansch) för
elevernas examenskonsert.
Eleverna samarbetar även i årskurs 2 i ämnena Hi2b-kultur och Svenska/Sva 2
vad gäller olika epoker, där det större temat “Medeltiden” har introducerats, som
sedermera mynnar ut med estetisk tolkning av olika medeltida texter, samarbete
kring epoker “Renässans” och Svenska/Sva 2 vad gäller olika epoker, där det
större temat “Medeltiden” har introducerats, som sedermera mynnar ut med
estetisk tolkning av olika medeltida texter, samarbete kring epoker “Renässans”
och även ett vetenskapligt arbete kring tidsepoken “Barocken” och
“Franskklassicism” inom
Inom ramen för tyskundervisningen har ett tydligt interkulturellt perspektiv
tillkommit och synliggjorts genom att aktivt jämföra de två närbesläktade språken
svenska/tyska, svensk och tysk grammatik, svensk och tysk kultur, svenska och
tyska traditioner, musik, historia, levnadssätt, politik, kommunikationsstrategier
etc. - något som även finns angivet i kursplanerna. Inför nästa år kommer detta att
fördjupas.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Under läsåret har en ny lärare i engelska 5/6/7 anställts och därför kunde tidigare
samarbeten ej genomföras. Dessa flyttas istället till nästa läsår.

f.

Resor, internationella samarbeten

En viktig del i skolans musikundervisning är resor av olika slag. På grund av
pandemin har tyvärr möjligheten för olika sorters konsertresor varit reducerad.
Detta till trots har vi ändå lyckats få till ett antal smittsäkra evenemang.På grund
av pandemin har tyvärr möjligheten för olika sorters konsertresor varit reducerad.
Detta till trots har vi ändå lyckats få till ett antal smittsäkra evenemang.
Konsertresa till LövstabrukKonsertresa till Lövstabruk
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I maj månad genomförde vi en konsertresa till Lövstabruk. Eleverna fick
möjlighet att spela in framföranden i stadens kyrka, medverka under konserter i
densamma eller gå på rundvandring i brukssamhället.I maj månad genomförde vi
en konsertresa till Lövstabruk. Eleverna fick möjlighet att spela in framföranden i
stadens kyrka, medverka under konserter i densamma eller gå på rundvandring i
brukssamhället.
Resor till Ytterjärna
Under läsåret har fyra resor till Ytterjärna genomförts. Där har eleverna haft
möjlighet till övning, ensemblelektioner, konserter och mer generellt skolarbete.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:

Inom tyskundervisningen förbereds ett eventuellt samarbete med en skola i
Wismar där olika sorters elevutbyten ingår.
g.

Musikundervisning och redovisningsformer

Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i NMGs verksamhet. Att spela
ett instrument eller sjunga är ett 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:
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
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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, dock har detta varit tvunget att
tummas på p.g.a. publikrestriktioner.
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. Detta arbete har
fortsatts med detta år, men i reducerad form p.g.a. pandemin.
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 LÅ20/21 har vi haft redovisat på plats med kraftigt reducerad publik.
Enbart de elever som själva spelar har fått sitta med i publiken.
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.
LÅ 20/21 har ensembleredoivisningarna återgått till sitt normala format, dock med
reducerat publikantal. .
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 2020/2021 har två bi-instrumentredovisningar hållits, en i december och
en i maj. Vid båda tillfällena kunde vi vara i skolans stora konsertsal, men båda
gångerna delades de spelande upp i mindre grupper så att få personer samtidigt
befann sig i salen. Endast i ett fall gjordes redovisningen i digital form denna
gång.
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Konsertverksamhet på Nordiska Musikgymnasiet
Nordiska Musikgymnasiet ordnar under läsåret 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 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 läsåret 2020/2021 har konsertverksamheten tvingats till förändringar p.g.a.
covid-19-pandemin. De flesta konsertframföranden har gjorts i form av
inspelningar som lagts upp på sociala medier. Vid några få tillfällen har godkänt
antal personer (iförda munskydd) bjudits in till konserter på skolan eller på andra
platser. .
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. Till terminsprovet VT-21 byttes
gestaltningsprovet ut mot en specialanpassad prövning vilken skulle likna att prov
till t.ex. en högskola där eleven fick spela ett stycke och utföra olika
gehörsövningar och a-vista uppgifter. Ett flertal elever provade på denna nya
uppgift.
Examenskonserter
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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 inspelad variant. Eleverna spelade in presentationer
och framföranden i Oskarskyrkan.
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. Konserter i inspelad form samt streamade konserter kommer även
fortsättningsvis att tillämpas. Likaså NMG Recording Sessions.

h.

Arbete med elever i behov av särskilt stöd

Studieverkstad
NMG har fortsatt med upplägget med att schemalägga alla studiestödslektioner på
onsdageftermiddagar, 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. Under detta läsår har
även elever som läser fördjupade kurser och eller i snabbare takt haft individuella
lektioner under studieverkstaden bland annat i svenska, svenska som andra språk
och tyska.
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.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Arbetet med att få elever till studieverkstaden för att ta igen uppgifter de t.ex.
missat behöver fortsatt utredas och förbättras. Ev. kan en klubbverksamhet där
elevernas intressen bejakas kunna locka fler elever och få dem att inse att tiden på
studeverkstaden är värdefull.
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i. Samarbete med andra skolor/musikinstitutioner
Moderna språk
Även under läsår 2020/2021 har NMG haft ett nära samarbete med Stockholms
Estetiska Gymnasium i kurserna Franska 3, Spanska 3 och Tyska 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, historiska, musikaliska förhållanden och
interkulturella aspekter blandat med sedvanlig grammatik. Eleverna har fått arbeta
med olika större teman såsom att tolka Goethe estetiskt, arbeta med tysk kultur
och sedvänjor bland annat genom “Oktoberfest” samt via Deutsche Welles
programserie “Deutschlandlabor”,vidare har de aktivt fått reflektera och jämföra
tyskt och svenskt, de har fått producera filmer, texter av andra slag samt
presenterat tysk musik och tyskspråkiga musiker. Ett stort fokus har legat på
elevernas kommunikation och kommunikationsstrategier på målspråket.
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
Under pandemiåret har vi varit tvugna att pausa samarbetet med KMH och vi
hoppas kunna återuppta det när samhället har återgått till en mer normal vardag.
ABRSM
Associated Board of Royal Schools of Music i England och Nordiska
Musikgymnasiet 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 2021 fått sina stipendier utskickade direkt från Akademien.
Tidigare samarbeten med t.ex. KMH och Edsberg har tyvärr ej kunnat fullföljas
detta läsår p.g.a. pandemin och olika restriktioner på högskolorna.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
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Skolan fortsätter att nära sina samarbeten under pandemitiden då faktiska utbyten
ej kunnat ske, vilket förhoppningsvis ska bära frukt framöver istället.

Projektdag i Ytterjärna

j.

Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet

Gymnasiemässan
Gymnasiemässan 2020 var detta år helt digitalt och på distans genom en speciell
extern plattform med digital monter och chattrum skapad för ändamålet.
Föräldramöten
Det första föräldramötet ht-2020 hölls i samband med introveckan. Där fick de ta
del av information om det kommande läsåret och de anpassningar skolan gjort och
planerat att göra framgent relaterat till pandemin.
Det andra föräldramötet ht-2020 ägde rum den 23 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 på vårterminen behandlade valbara kurser för årskurs ett och
mentorerna bjöd in elever och deras vårdnadshavare till frivilliga möten.
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Öppet hus/informationskväll
NMG har under läsåret 2020/2021 framgångsrikt haft ett digitalt öppet hus via en
inspelad livesändning via kanalen YouTube.
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.
Sedan höstterminen 2008 har skolan använt sig av ett webbaserat
skoladministrativt system. Både elever och vårdnadshavare har på detta sätt fått
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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:
Att ha möjlighet att träffa eleverna fysiskt och spontant under skoldagen har
jämfört med den digitala närvaron under den renodlade distansundervisningen
varit positivt för mentorsarbetet. Detta tillsammans med möjlighet att ha t.ex.
möten digitalt bidrar med fler verktyg i mentorsverktygslådan som alla bör kunna
användas i arbetet framöver. Att ha informationen angående valbara kurser digitalt
var mycket lyckat och framtida föreläsningar inom ämnen bör hållas på detta sätt.
I framtiden bör elever bjudas in till dessa föreläsningar tillsammans med
vårdnadshavarna istället för att hålla dessa på plats i samband med föräldramöten.
Det digitala öppna huset förde med sig vissa fördelar vilka kan återanvändas t.ex.
möjligheten att träffa lärare och elever digitalt via chatt eller videomöte.
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. 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.
Nationella provet i Matematik 1b genomfördes som vanligt på höstterminen, 3
elever deltog, men ställdes in på vårterminen.
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 efter årskurs 1. 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 inte varit möjligt att
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genomföra i helklass pga corona. Vi har dock börjat spela in lektioner och lägga ut
dem på Classroom för de elever som har missat lektionen eller behöver en
repetition.
Naturvetenskap
Naturkunskap 1b 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. De har gjort presentationer, med efterföljande diskussion, inlämningar
och prov.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Naturkunskap 1b bygger mycket på diskussioner, vilket har varit svårare, men inte
omöjligt, att genomföra över nätet. 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. När nu coronaläget blir bättre
planerar vi att göra en exkursion i samarbete med t ex historia, för att hela skolan,
inte bara årskurs 2, kan delta och arbeta med uppgifter som ingår i de olika
kursplanerna.
Engelska
October to December - A simple warm-up game, 'two truths and a lie', became
the basis for the theme of deception. Then, through articles, videos and audio, the
students became masters in the art of the lie, discovered that lying was not just for
humans, and assessed through literature, from time-honoured classics to modern
contemporary, that we all lie. Next, they completed assignments on the motivation
and science of lying within the context of both real-life examples and fictional
characters. Then, correlating to our principal theme, utilising both heroes and
villains from literature and motifs of deceit, the students prepared a thesis-based
article on a book/character of their choosing. It covered a wide range of writing
skills including, preparing thesis statements, engaging hooks, linking phrases
(signposting), and structure and emphasised improving the students' abilities to
adapt their writing, reviewing both neutral and more formal writing. It provided
occasions to understand their grammatical and vocabulary strengths and
weaknesses and appreciate the students' ability to communicate a challenging
message and respond to a complex question. In addition, there were opportunities
to discuss characters' roles within the theme, highlighting the constant of
deception in literature and fiction in general. Students were also given the option
to present their findings orally, which employed similar but also unique
communication abilities.
Although not entirely disconnected, we debated the relevance of Shakespeare and
compared him to modern-day hip-hop artists as a side note to deception. It was
surprising how much they have in common; popular ideas like - love, greed,
ambition, power and deception are relatable in contemporary society. Moreover,
27

one can run a Shakespeare sonnet to the same beats used by some of the world's
most prominent hip-hop artists, thus introducing iambic pentameter.
January to March - The spring term brought new challenges, and the students
created and developed a fictional character. It involved creating an initial
biography, which served to provide the essential characteristics and establish the
characters' habitual behaviour in a physical setting. Then, build backstory, with
assignments, texts, and discussion on their characters' journey arc, conflicts, and
dialogues utilised to bring depth and authenticity to their creation. Using familiar
examples, web articles and videos, the groups explored various ideas from Pixar
techniques to character development and a constant reference to literature. In
addition, a reading list and valuable web links were on hand to inspire and offer
guidelines. It provided a refresher on grammatical tenses and reviewed conditional
structures, past and present deductions, and question forms without resorting to
dedicated grammar sessions. Continuing from our character development, the
students introduced an inciting incident (a device to kickstart their characters'
journey arc) in the form of a letter, which provided ample opportunity to compare
formal and informal written communication.
April to June - After the break, we returned to literature with a short story by
Vladimir Nabokov, emphasising discussing and dissecting the work orally and
through comprehension and vocabulary. It was a perfect opportunity to read
between the lines. Furthermore, there was scope for the students to explore
aspects of short story writing, producing a piece of fiction using their character
creation. In small groups, individual conversations, and studying texts, videos,
weblinks, investigating authors' methods, and techniques like foreshadowing,
story arcs, building tension, and what-if scenarios, the students became the
authors. Utilising both traditional and contemporary examples, the group reviewed
dialogues, dialogue tags, and the challenging art of showing rather than telling.
The groups worked on their editing and rewriting skills, emphasising structure,
cohesion, engagement, delivery, and clarity.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för engelska:
On the departure of the previous English teacher and the continuing issues with
Corona restrictions, we progressed with the positive aspects of digital learning,
adapting and improving many of the practices implemented at the beginning of
the year. The use of technology to record group meetings was an invaluable tool
for feedback. Most notably and successful were the meetings held entirely online.
Students physically in class seemed more inhibited, especially when the teacher
was present. Giving the on-site students the freedom to discuss without a teacher
in attendance will improve this. In addition, maintaining the cheerful and friendly
environment of the classroom, we continued to instil good practice regarding
course objectives, including a term plan and week by week targets. With no
national tests, the course could employ a freer, more creative feel. Students were
keen to escape the news. Through story writing, character development, and
literature, the group was free to express themselves, emphasising the four skills
and, importantly, relieving pressure.
Concerning the new year, and as a response to feedback and survey evaluation, the
aim is to clarify the purpose of each objective further, more specific questioning,
and continuing the positives. More pair work highlighting agreement,
disagreement, decision making, and a stronger focus on vocabulary journals. The
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return of the national test means we will dedicate time to specific exam skills to
prepare the students better, warning of times, dates of future tests. Future
collaboration with other subjects, book clubs and motivational activities scheduled
for the workshop. A way to bring back 'normal' aspects of the students' social
ventures after a challenging year. It could also include options for students to learn
through sharing or teaching their knowledge. The final goal will be to instil the
desire to go beyond an 'A' grade with active dialogue to inform students of the
best route for success.

Svenska
Sv1/Sva1
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år med samma lärare in i en
litteraturvetenskaplig del under höstterminen och en språklig del under
vårterminen - detta för att skapa bättre struktur och överskådlighet över detta
omfattande ämne, något som eleverna enligt kursvärderingen fortsatt tycker är bra
och upplever ge dem struktur på ett mycket omfattande och innehållsrikt ämne
som Svenska/Sva. Under läsåret 2020/2021 har kursen varit både digital och i
fysisk form genom indelning av eleverna i olika subgrupper. Kursen har även till
viss del varit helt digital när smittspridningen av Covid-19 ökade drastiskt i
samhället. Efter påsklovet 2021, då gymnasieskolorna åter öppnade, gick kursen
tillbaka till att bli digital och fysisk blandform igen. Inom ramen för kursen
Svenska/Sva ges eleverna förutsättningar och träning i att utveckla många olika
förmågor både muntligt och skriftligt och på många varierande sätt.
Under höstterminen arbetades med bland annat att analysera och skriva noveller,
därefter introducerades epoken Antiken med teoretisk genomgång av tiden,
samhället, retoriken samt att ta upp de största diktarna Homeros och Sapfo och
deras verk. Eleverna fick även kunskap om ursprunget till begreppen som även
finns idag lyrik, epos och rapsod och fick själva skapa lyrik som “publicerades”
anonymt som “Diktsamling i Sapfos anda”. De fick även knyta ihop säcken
genom jämförelser med nutiden som exempelvis att efter en analysmodell
analysera en modern “rapsod” / rappares Silvana Imams tolkning av “Stad i ljus”.
Den filmatiserade tolkningen av Odyssén del “Cyklopen” fick skjutas upp till
våren på grund av den rådande pandemin.
Vårterminen, då fokus var språk och kommunikation, inleddes med en kursdel
gällande retorik. Eleverna fick göra en retorisk jämförelse mellan Joe Bidens och
Trumps installationstal samt analysera ett eget politiskt tal utifrån de tre
grundpelarna ethos, logos, pathos samt förstå och betydelsen av att och själva
använda sig av retoriska figurer. De fick även kunskap om vilka typer av tal som
finns och fick se på politiska tal och det såkallade hyllningstalet. I slutet av
kursdelen fick eleverna själva producera ett politiskt argumenterande tal; “Tal till
Nationen” och ett “Hyllningstal” som de fick spela in på video. Under
vårterminen undervisades eleverna även i och fick lära sig mer om vad begreppen
kronloekt, dialekt, sexolekt, dialektutjämning, sociolekt är - både i teori och
praktiken. Temat mynnade sedan ut i att välja en dialekt i Sverige och göra en
egen muntlig presentation om denna. Elever som läser kursen Sva1 fick istället
göra presentationer om dialekterna i sina hemländer - något som också är av
intresse och till gagn för elever med svenska som modersmål. Mot slutet av
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vårterminen fick eleverna lära sig hur man refererar, källhänvisar och citerar och i
vilka texttyper (både muntliga och skriftliga) man främst använder sig av dessa.
Kursen avslutades med det tidigare grupparbetet och filmatiseringen av
“Cyklopen” som senare visades upp inför en enad klass. Alla examinationer har
genomförts genom inspelade samtal (poddar, radioteater), filmatiseringar, olika
skriftliga texttyper etc.
Sv2
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år in i en litteraturvetenskaplig del
under höstterminen och en språklig del under vårterminen - detta för att skapa
struktur och bättre överskådlighet över detta omfattande ämne och något som
eleverna enligt kursvärderingen fortsatt tycker är bra och ger dem struktur på ett
mycket omfattande och innehållsrikt ämne som Svenska/Sva. Under läsåret
2020/2021 har kursen varit både digital och fysisk form genom indelning av
eleverna i olika subgrupper. Kursen har även till viss del varit helt digital när
smittspridningen av Covid-19 ökade drastiskt i samhället. Efter påsklovet 2021 då
gymnasieskolorna åter öppnade gick kursen tillbaka till att bli digital och fysisk
form igen. Inom ramen för kursen Svenska/Sva ges eleverna förutsättningar och
träna i att utveckla många olika förmågor både muntligt och skriftligt och på
många varierande sätt.
Under höstterminen introducerades eleverna i de litteraturvetenskapliga studierna,
fick läsa och analysera en novell Pälsen av Hjalmar Söderberg, göra en skriftlig
estetiskt utformad uppgift till denna och introducerades sedan i olika epokerna
Medeltiden, Renässansen och (Barocken) Fransk-klassicismen. Denna större
kursdel genomfördes även i nära samarbete med kursen Hi2b-kultur.
Medeltidstemat examinerades medelst att titta på och utifrån en analysmodell
analysera en audiovisuell text (film) Det sjunde inseglet, därefter i samband med
en konsert hålla i en medeltida kväll, där eleverna även dramatiserade viktiga
texter ur denna epok. När Renässansen behandlades fick eleverna genom den så
kallade Case-metodiken, självaläsa in sig på ämnet och litteraturen under denna
tid för att sedermera under namnet “lärarvikarie för en dag” skapa och hålla en
digital lektion om denna epok, där eleverna dessutom fick uppgiften att anpassa
sig efter en given “tänkt mottagare” - denna gång en fiktiv åk 7. Vi såg även en
modern radioteater av Hamlet och eleverna fick avsluta epoken med att framställa
egen radioteater av Don Quijote. Fransk-klassicismen och (Barocken) tillsist,
avhandlades genom att introducera den utredande texttypen. Eleverna fick själva
eller i par skriva en vetenskapligt utformad text om en personlighet ur denna epok
med givna frågeställningar. Efter skrivande skedde digital Opponering och
respondering. Själva “spikningsceremonin” fick skjutas upp till hösten.
Vårterminen ägnades sedan åt språk- och kommunikation och innehöll
kursdelarna Svenska språkets uppbyggnad/ Grammatik, Språken i Norden och
Nordiska språk samt - för de elever som läser kursen sva2 kunna göra viktiga
iakttagelser och jämförelser med sina egna modersmål - något som för övrigt även
elever med svenska som modersmål har utbyte av. Eleverna fick förutom
teoretiska kunskaper även pröva på en “översättares” arbete och utmaningar. Som
avslutning på terminen fick eleverna skriva argumenterande texter med hjälp av
retoriska figurer som bidrar till att skapa ethos, logos och pathos. Eleverna fick
som ett ytterligare steg i detta även framföra dessa texter som förinspelade
argumenterande tal eller i realtid under en digital lektion.
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“Examinationer” har i övrigt skett på varierande sätt och individanpassat genom
inspelade gruppsamtal (poddar, radioteater), filmatiseringar, olika skriftliga
texttyper etc.
Sv3/Sva3:
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år in i litteraturvetenskaplig del
under höstterminen och en språklig del under vårterminen - detta för att skapa
struktur och överskådlighet i ett omfattande ämne och något som eleverna enligt
kursvärderingen tycker är bra och ger dem struktur. Under läsåret 2020/2021 har
kursen varit både digital och i fysisk form genom en indelning av eleverna i olika
subgrupper. Kursen har även till viss del varit helt digital när smittspridningen av
Covid-19 ökade drastiskt i samhället. Efter påsklovet 2021 då gymnasieskolorna
åter öppnade gick kursen tillbaka till att bli digital och fysisk form igen. Inom
ramen för kursen Svenska/Sva ges eleverna förutsättningar och träna i att utveckla
många olika förmågor både muntligt och skriftligt och på många varierande sätt.
Under höstterminen fick eleverna efter att filmiskt introducera sig själva, arbeta
med och fördjupa sig i en av dem själva vald tidsepok från Upplysningen och
framåt. Eleverna skulle förhålla sig vetenskapligt då den tänkte mottagaren och
den tänkta situationen skulle vara “studenter vid universitetet”. Eleverna fick
själva välja om de ville framställa en poster, en utredande/vetenskapligt hållande
text eller göra en muntlig presentation med hjälp av Google Presentationer som
tekniskt hjälpmedel. Efter detta lästes och arbetades kring den längre novellen
Förvandlingen av Franz Kafka - ett fördjupande arbete som mynnade ut i egna
skriftliga produktioner, vilka samlades och presenterades. Under hösten
analyserade vi även ett drama. Det gavs eleverna två alternativ att antingen besöka
teaterföreställningen De kommer drunkna i sina mödrars tårar på Unga Klara eller
för dem som inte hade möjlighet att närvara på grund av pandemin titta på I
väntan på Godot på Svt arkiv samt utifrån avancerad analysmodell av dramatik
analysera föreställningen. Som avslutning på den litteraturvetenskapliga terminen
fick eleverna även lära sig att använda sig av två av fem olika analysmodeller för
hur man tolkar lyrik. De fick dels tolka en låttext och sedan välja en egen dikt.
Under
vårterminen
arbetade
eleverna
med
svenskans släktskap,
språkhistoria/svenskans utveckling genom tiderna, språkens uppkomst och vilka
de första “svenskarna” egentligen var. Därefter behandlades temat mångspråkighet
och minoriteter i Sverige, hur Sverige har sett på minoriteter genom historien,
minoritetsspråken i Sverige och vad “minoritetsstatus” innebär. Eleverna fick
därefter ett uppdrag att fördjupa sig i en av av Sveriges minoriteter och
minoritetsspråk och skapa och hålla i en presentation med en specifik tänkt
mottagare i åtanke. Detta uppdrag var även en ersättning för den muntliga delen av
de Nationella proven i Svenska/Sva som utgått 2021 på grund av pandemin. Som
en avslutande uppgift och dels i samarbetade med Entreprenörskap och
Gymnasiearbetet fick eleverna efter en teoretisk genomgång av olika
kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller (Sändare - Budskap - Tänkt
mottagare - Reell mottagare) dels skriva en reflekterande text om sin gymnasietid
som ingår i den årliga “Årsbok” som produceras och trycks - med olika tänkta
mottagare i åtanke, dels producera en egen reklamtext för sin examenskonsert.
Eleverna valde detta år att enkom framställa en digital affisch.
“Examinationer” har i övrigt skett genom inspelade gruppsamtal (poddar,
radioteater), filmatiseringar, olika skriftliga texttyper.
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Svenska bas – nybörjare
Under läsåret 2020/2021 har NMG tagit emot två elever som läst
“språkintroduktion”. Eleverna har lärt sig det svenska språket både i praktiken
genom muntliga, audiovisuella, auditiva, skriftliga övningar, och genom
läsförståelse och grammatikteori. Eleverna har inledningsvis dels arbetat med
läromedlet Mål 1 samt Form i Fokus A men dessa läromedel har med tiden
kompletterats med diverse olika muntliga och skriftliga Classroomövningar, Svt
Språkplay, UR Språkplay, Lättlästa Klassiker, 8 sidor, olika filmer om Sverige,
traditioner, musik och svenskarna som exempelvis Nyfiken på Sverige etc.
Eleverna har även fått jämföra språk, kultur och liv med sina egna hemländer för
att utveckla den interkulturella kompetensen.
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 insåg skolan i slutet av
höstterminen att eleverna, eftersom skolan varit mycket på distans och
möjligheten att kunna interagera med andra elever därmed drastiskt minskat och
till skillnad från utbytesstudenter som lever i svensktalande familjer förutom
lektionerna i princip varit hel isolerade från språket svenska, gjordes en
bedömning att intensifiera undervisningen med fler insatta lektioner i veckan samt
att eleverna fick vara på heltid i det fysiska klassrummet med sin lärare i svenska.
Eleverna fick även ha konversationsstunder med andra lärare på skolan. Mot slutet
av terminen genomfördes det Nationella provet för sva åk 9 i anpassad form, där
båda eleverna klarade sig med godkända resultat D och E. (Läsförståelse: 2xD,
muntlig framställning: 2xD, Skriftlig framställning 1xE respektive 1xF). Eleverna
har även under sommarlovet fått uppgifter att arbeta med.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för svenska:
Året som gått har på olika sätt varit spännande och även utmanande främst av den
nödvändigheten att behöva ställa om samtligt innehåll i samtliga kurser för att
digitalsäkra och distanssäkra undervisningen. Av samtliga utvärderingar att döma
har eleverna trots mycket distansundervisning upplevt att kurserna har varit roliga,
varierande och givande. Eleverna i samtliga årskurser har i sina kursvärderingar
förmedlat att läraren har varit tydlig, har informerat om kurserna, gett tydliga
instruktioner, att innehållet har varit varierat, att alternativa redovisningsformer
har funnits, att läraren har spridit positiv stämning och gett mycket uppmuntran
etc. Trots detta önskas av någon eller några fåtal mer faktisk läsning av litteratur,
att oftare få feedback, att få information om hur man kan höja sitt betyg och
planeringen om möjligt ska vara ännu tydligare framförallt med exakta datum för
inlämning samt för någon enstaka elev ges ännu mer tydlighet i instruktionen.
Samtidigt önskas av någon mindre information.
Inför nästa läsår ska mer tid läggas på läsning av hela romaner samt egen läsning
genom “Lästajm” En litteratur- och filmklubb kanske skulle kunna initieras? Vid
nästa terminsstart kommer även efter en kortare genomgång av kursvärderingarna
och allmänna riktlinjer för ämnet svenska och svenska som andra språk även
individuella uppstarts- /kunskapssamtal att hållas med eleverna med konkreta tips
om specifika, individuella utvecklingsområden och vad som krävs för att på sikt
nå nästa nivå. Mer dramatiseringar av text och strukturerade dramaövningar
kommer även att införas för att utveckla förmågan att analysera och gestalta texter
estetiskt, “Poetry-Slam” kommer tillbaka samt övningar i att våga gå ur sin
comfort-zone och därmed få bättre uppfattning om hur röst och kropp kan
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samarbeta. Att synliggöra elevernas produktioner inte bara inom klassen utan
också externt är också ett utvecklingsområde.
Idrott och Hälsa
Kursen i idrott och hälsa har pga covid-19 har förlängts för eleverna i åk 2 med en
termin.
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.
Tidigare år har 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.
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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 pandemin har det ändå skett ett antal trivselhöjande aktiviteter
som t.ex. fyra resor till Ytterjärna, en resa till Lövstabruk och en
medeltidsmarknad.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Elevrådets ökade ansvarstagande gällande trivsel har varit en positiv kraft på
skolan. Skolan bör utarbeta tydligare riktlinjer kring detta. Lärarlaget har
diskuterat att ha gemensamma luncher för samtliga på skolan en gång i månaden
samt att återgå till anordnandet av flera trivselaktiviteter såsom workshops, fester
mm.
2

Normer och värden

Skolan ska präglas av demokratiska värderingar. Redan under NMGs första
verksamhetsår bildades skolans elevråd/klassråd och eleverna fick därmed ett
forum att aktivt påverka verksamheten. Elevrådets uppdrag beskrivs i kapitlet
”elevernas ansvar och inflytande”. Gemensamma aktiviteter såsom utflykter,
stadsvandringar, teater- och konsertbesök samt konsertuppträdanden gav tillfälle
till många kulturella upplevelser och bidrog till en fin sammanhållning bland
eleverna. Allt detta förekom dock i mindre omfattning än vanligt p g a rådande
smittläge.
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 2020/2021
2020/21
Närvaro 93.5%
Frånvaro

Jämfört med 2019/2020
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Ledighet 0.4%
Sjukfrånvaro 4.3%
Olovlig frånvaro 1.8%

-0.6%
-0.6%
+0.2%

‘
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Pandemin till trots har ingen ökning i sjukfrånvaro observerats. Tvärtom har den
sjunkit med strax över en halv procentenhet. Detta lär vara p.g.a. elevernas
möjlighet att delta på distans vid lättare symptom vilken flera elever nyttjat. En
mindre ökning i olovlig frånvaro har skett, men skolan ligger dock fortsatt en bra
bit under genomsnittet i riket som är 9.2% olovlig frånvaro på friskolor respektive
7.6% på kommunala skolor enl. CSNs skolkstatistik för läsåret 2019/2020
(https://www.csn.se/download/18.25c8284616ffa19f1e71629/1594036812898/Ogi
ltig%20fr%C3%A5nvaro%202019_20%20-%20hela%20landet%20uppdelat%20p
%C3%A5%20grupper.xlsx hämtad 2021-06-16). Skolans kontinuerliga arbete
med elevfrånvaro med t.ex. sms till vårdnadshavare vid olovlig frånvaro och
direktrapportering till eleven när förlust av csn-bidrag föreligger bör rimligen
bidra till detta mycket goda resultat. Även integrationen av elevernas
huvudsakliga intresse, musik och andra skapandeprocesser, i flertalet av skolans
ämnen bör fungera motiverande för att få elever till skolan.
3.

Elevernas ansvar och inflytande

Redan under det första verksamhetsåret bildades Nordiska Musikgymnasiets
elevråd/klassråd. Elevrådet har en gång i veckan schemalagda möten. Öppen
dialog med skolledning är en av de viktigaste grundstenarna i det demokratiska
skolarbetet och det är viktigt att varje elev kommer till sin rätt och känner tilltro
för sin skola. Nordiska Musikgymnasiet har skapat en plattform för ett
välfungerande elevråd och skolan är måna om en kontinuerlig dialog med
eleverna. Elevrådet deltar regelbundet i möten med skolans pedagogiska grupp.
Elevrådet inbjuds även till den årliga skolkonferensen.
Elevinflytande är en viktig grundsten i NMGs verksamhet. Det är till stor del tack
vare eleverna som verksamheten har kunnat genomföra många lyckade satsningar.
Skolan har en levande dialog med alla parter och NMGs elever känner därför att
de kan påverka sin utbildning på flera olika sätt. Elevrådet arbetar aktivt med
frågor kring elevinflytande och p.g.a. skolans lilla format är beslutsprocessen
snabb. Exempel på konkret elevinflytande är följande:
● Strukturerat elevrådsarbete med schemalagda möten varje alt varannan vecka
● Elevrådet närvarar vid behov vid pedagogiska gruppens/musikpedagogiska
gruppens möten.
● Elevrådet ansvarar till viss del för trivselhöjande aktiviteter
Elevrådets verksamhet
Poster:
Ordförande
Sekreterare
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-

Kassör
Elevstöd
Teknikansvarig
Justerare

Sammanfattning av elevrådets år
i.

Läsåret inleddes med att elevrådet försökte skapa ett nytt och förbättrat
system för rumsbokning. Bl.a skapades nya regler och vi försökte skapa ett
system för att boka online, vilket i slutändan ej fungerade p.g.a problem med
synkning av scheman mellan Skolapp och Google Classroom.

ii.

Elevrådet har anordnat två tävlingar, en kostymtävling på Halloween och en
s.k “meme-tävling”.

iii.

Under våren var elevrådet med och tog fram reglerna för 100 days of
practice. Vi var även med och kontrollerade vilka som vunnit.

iv.

Elevrådet gjorde även försök att öppna dels köket och dels skåpen, dock var
detta inte möjligt att genomföra.

v.

Vårterminen 2021 inledde elevrådet två projekt; att skapa “skolmerch” samt
diverse klubbar. Förberedelsearbetet med skolmerchen är nästintill färdigt
och vi planerar att slutföra projektet under nästa termin. Klubbarna var inte
möjliga att genomföra denna termin dels p.g.a covid19 men även p.g.a
tidsbrist. Därför planerar elevrådet att genomföra även det projektet nästa
termin.

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Under detta läsår har pedagogiska gruppen inte haft något tydligt samarbete med
elevrådet och detta till stor del pga pandemin. Vårt mål är att återuppta detta
moment under nästkommande läsår. Viktigt också att elevrådet utser en
brandskyddsansvarig eftersom många elever är i skolan efter skoldagen. Ett
musikråd med uppdrag att hålla kontakt med MG-gruppen och få extra insyn i
beslutsprocesser och olika sorters musikproduktion. En elev ur varje klass ska
väljas till detta råd.
4.

Utbildningsval – arbete och samhällsliv

SYV
Eleverna på Nordiska Musikgymnasiet ska erbjudas individuellt SYV-samtal som
bokas via rektor. SYV har också tagit fram användbara underlag för eleverna med
information om musikhögskolor, musikfolkhögskolor, utländska utbildningar och
annan eftergymnasial utbildning.
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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. G
Stipendier
Nordiska Musikgymnasiet arbetar aktivt med rådgivning och hjälp angående
stipendiemöjligheter och ansökningar. Våra elever har erhållit stipendier från bl. a.
Kungliga Musikaliska Akademien, Sandrews stiftelse, Lindhés Advokatbyrå,
Gålöstiftelsen m. fl. Stipendiesummorna har varierat mellan 2000-75000 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.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
MG har haft en levande diskussion angående vem som ska få möjlighet att få
stipendier från musikaliska akademien. Förslag på att dela ut stipendier enbart till
elever i vissa årskurser och samtal kring ifall en elev ska få möjlighet att få fler
stipendier över flera år har dryftats och MG planerar att fortsätta med dessa
diskussioner nästa läsår. Gällande personliga rekommendationsbrev om elever
föreslås dessa skickas direkt till den givna stipendiefonden.
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:
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Gemensam studiedag
Den gemensamma studiedagen med de andra estetiska programmen i
storstockholm ställdes tyvärr in detta läsår p.g.a. pandemin. Vi hoppas på fortsatt
samarbete nästa läsår.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
I anslutning till introveckan ska kursplanerna presenteras och elevinflytande på
kursplanen utövas. Lärarna ska fortsatt, vid behov, arbeta med betygsmatriser för
att förtydliga kunskapskraven för elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska
använda följande färgkod i dessa matriser: Grön för uppfyllda krav, gult för
pågående krav och rött för ej uppfyllda krav.
1. Statistik över kursbetyg
Betygssnitt i kurserna svenska, engelska och matematik vid NMG
NMG

LÅ 20/21

Eng 5 - Snittbetyg 18.3
Eng 6 - Snittbetyg 18.7
Eng 7 - Snittbetyg 19.3
Ma1b - Snittbetyg 15.3
Ma2b - Snittbetyg 16.3
Sv1/SVA1- Snittbetyg 18.1/17.5
Sv2/SVA2 - Snittbetyg 17.8/15
Sv3/SVA3 - Snittbetyg 18.4/15
a.

Riket (ES) - LÅ 19/20

NMG LÅ19/20

15.9
15
14.6
12.5
11.2
14.4/12.9
14.2/12.8
13.7/12.3

18.2
18.3
19.5
13.9
15.4
18.2/15
17.7/16.9/17.5

Sammanfattande analys av bakomliggande orsaker till skolans resultat.

Den genomsnittliga betygssnittspoängen för avgångsklassen LÅ20/21 är 17,4.
Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet för estetiska programmet med
inriktning musik LÅ 19/20: 15.3. Resultatet för NMGs avgångsklass LÅ 19/20
var, även det, 17,4.
Att skolan kunnat bibehålla sin hög betygsnivå trots pandemin och de utmaningar
som den orsakat kan inte ses som något annat än ett gott resultat.
De högsta genomsnittspoängen ses fortsatt generellt inom musikämnena där
många elevers främsta fokus och intresse oftast ligger, men även i de teoretiska
ämnena har eleverna höga betyg.
Arbetet med att se till att eleverna inte väljer för mycket valbara kurser i “onödan”
ger fortsatt gott resultat. Elever och målsmän har även detta år fått en särskild
genomgång där gymnasiets poängsystem, betygssystem, meritpoäng, behörighet
till högskola och valbara kursers påverkan på dessa, presenterats.
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Vad Nordiska Musikgymnasiet kan göra för att ytterligare höja resultaten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Integrera elevernas musikintresse med de teoretiska ämnena
Vidareutveckla möjligheten att arbeta på distans där det är motiverat.
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.
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 fortsatt redovisa ett mycket fint resultat gällande
snittbetyg pandemin till trots. Såväl lärare som elever har blivit varma i
kläderna gällande distansundervisning och många av de svårigheter som det
inneburit har avklarats.
b. Redovisning och utvärdering av slutbetyg / nationella provresultat
nationella prov genomfördes ej under 2020
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

SLUTBETYG I SVENSKA 3/Svenska som andraspråk 3,
nationella prov genomfördes ej under 2021
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VT 2021,

Procent
Antal
elever

A

B

C

D

E

F

Totalt

50 %

25 %

25 %

0%

0%

0%

100 %

6

3

3

0

0

0

12

NATIONELLA PROV EN 6 VT 2020
Kommentar från läraren: With no national tests (NP), due to COVID-19 the
course could employ a freer, more creative feel. Students were keen to escape the
news. Through story writing, character development, and literature, the group was
free to express themselves, emphasising the four skills and, importantly, relieving
pressure. All the students passed the course. The course grades reflect their
performance over many class assignments.
Betyg i kursen En 5 LÅ 2020/ 2021

A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

53.3

26.7

20

0

0

0

100

Antal
elever

8

4

3

0

0

0

15

Betyg i kursen En 6 LÅ 2020/ 2021

A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

52.9

41.2

5.9

0

0

0

100

Antal
elever

9

7

1

0

0

0

17

A

B

C

D

E

F

Totalt

21,7 %

8,7 %

17,4 %

8,7 %

43,5 %

0%

100 %

MATEMATIK
Ma1b kursbetyg vt 2020

Procent

40

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 Akunskaper 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.
Ma1b kursbetyg ht 2020 / vt 2021
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

33,3 %

11,1 %

11,1 %

22,2 %

22,2 %

0%

100 %

Antal
elever

3

1

1

2

2

0%

9

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, 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
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● 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 20/21 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.
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 Henrik Löwenmark via
lista på Google Drive/Classroom.
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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 fortsatt använda ett
helt digitalt läromedel, NOKflex, som bygger på Matematik 5000 och som innehåller
genomgångar, både video och text, samt uppgifter mm.
NMG recording sessions
Under lå 20/21 fortsatte vi med inspelningsprojektet 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 mm

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.
Med facit i hand har de digitala resurserna varit både mycket bra och påfrestande,
både för elever och lärare. Vi kommer att behålla en del av de digitala resurserna
även efter pandemin - exempelvis tillgång till digitala möten med lärare, elever och
föräldrar, konsertinspelningar, google classroom för enstaka inslag i undervisningen,
möjligheter till digitala studier för elever i behov av distansundervisning.
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Områden för utveckling på enhetsnivå
●

Vidare arbete med synliggörande av beslutsprocesser gällande hela skolans
verksamhet och i synnerhet musikundervisningen

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,
gärna i samarbete med ESKO

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