Norrstrands musikklasser föräldraförening
Verksamhetsberättelse för 2019-2020
Föräldraföreningens uppgifter
Föräldraföreningen har till uppgift att:
•
•
•

Verka för att musikklasserna bevaras och utvecklas
Stödja elevernas musikintresse och musikutövning
Bistå vid musikklassernas konserter

För att lösa dessa uppgifter har föräldraföreningen genomfört följande verksamhet under perioden
2019-2020:

Konserter
•
•

Ett flertal Luciatåg, på Norrstrandsskolan och ute på företag, genomfördes av olika klasser.
Musikklasserna och föräldraföreningen (produktionsgrupp och funktionärer) samarbetade
med Wermland Opera vid två luciakonserter den 14 och 15 december på Karlstad CCC. Alla
elever vid Norrstrand och Hagaborg bjöds in till generalrepetitionen den 13 december.

Ett långt fackeltåg marscherade från Norrstrand till Karlstad CCC. Åk 9 gick hand i hand med med åk
1. Detta var något helt unikt som aldrig tidigare hänt. Vi var alla väldigt stolta över allas insats och de
andra eleverna fick en förståelse för vad musikklasserna gör och att det inte är något litet luciatåg,
det är en professionellföreställning som de genomför med en orkester som är välkänd i Sverige.

Allt förändrades
Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Allt stängdes ner. Alla planerade
konserter ställdes. Vårens stora final som skulle ske på Mariebergsskogens stora utomhusscen fick
ställas in. Inga konserter i samband med den årliga skolavslutningen i Domkyrkan. Vi brukar även
hälsa den nya åk4 välkommen med sång från åk 5 men även detta ställdes in. Våra barn och
ungdomar skulle även få gå och se Måndag hela veckan på Wermland Opera men även den ställdes
in. Kort och gott, allt som var planerat försvann över en natt. Vi vill rikta ett stort tack till
musiklärarna som fick ändra all planering och jobba under minst sagt tuffa förhållanden då mycket
ändrades från vecka till vecka.
När vi startade upp verksamheten efter sommaren såg dock läget ut att förbättras och det kom
information om att reglerna för konserter skulle komma att ändras. Vi dock tog höjd för att
intäktsbortfall och meddelade vårdnadshavare. Vi öppnade även upp för möjligheten att skänka ett
större bidrag till föreningen i samband med att de betalde in medlemsavgiften.
Vi började föra dialog med rektorer och Wermland Opera kring hur en Luciakonsert skulle kunna
genomföras. Wermland Opera samtalade med orkesters fackförening samt dirigent och ingen såg
några hinder med det upplägg som presenterades. Karlstad CCC samt Wermland Opera är vana att
hantera stora mängder publik och har tydliga riktlinjer kring hur de ska genomföras.

Då sker något märkligt, skolledningen informerar oss sent på kvällen den 11 oktober (en söndag) att
konserten ska ställas in. De påstår sig ha gjort en riskanalys, men det kommer snart fram att detta
aldrig gjorts. Dagen efter, dvs måndag, går rektor för mellanstadiet ut med information till
mentorerna att Luciakonserten är inställda. Mentor informerar då sina elever som minst sagt blir
bestörta. Skolledningen har alltså tagit ett beslut utan att involvera sin egna personal, Wermland
Opera eller oss i FF. Här måste det förtydligas att det är Wermland Opera och FF som är arrangörer
till luciakonserten och inte skolan. De har alltså vare sig rätt eller möjlighet att ställa in den.
Vid våra möten med rektorerna som sker två gånger per termin har vi inte fått indikationer på att
denna förändring skulle ske. Inte heller dagarna innan beslutet kom fanns det tecken som tydde på
detta.
Men något positivt har vi med oss och det var att äntligen fick Musikklasserna en ny logga! Det var
eleverna som fick i uppdrag att lämna förslag på hur den skulle se ut och många förslag kom in. Det
vinnande bidraget gjordes av Ebba Josteus i åk 9. Färdigställandet av logga gjordes av Goldstorm.

Övrig verksamhet
Söktrycket till musikklass har fortsatt att sjunka. Det var precis att man fick ihop en klass i åk 4. Vi ser
även att ovanligt många elever väljer att sluta i musikklass. Föräldraföreningen har en fortsatt dialog
med skolledningen om olika vägar att sprida mer information och öka intresset för att söka till
musikklass.

Stipendier
Uppmuntringsstipendier
Uppmuntringsstipendier i form av en biocheck delas ut till en elev i varje musikklass i samband med
skolavslutningen. För detta stipendium finns särskilda kriterier som ska uppfyllas, såsom att man
bidrar till ett gott klimat i sin klass och vara en bra kamrat. Stipendiaten nomineras av sina
klasskamrater.
Musikstipendier
Även detta år hade eleverna i högstadiet möjlighet att ansöka om stipendium för musikalisk
förkovran. Föräldraföreningen beviljade i år sex musikstipendier à 1000 kronor till sex elever och
dessa delades ut i samband med skolavslutningen.
Bidrag till klassresor
Musikklass i åk 6 och 9 ansökte om bidrag till skolresor från föräldraföreningen, vilka båda
godkändes. Åk 6 valde dock att ställa in sin resa på grund av rådande omständigheter. I årskurs 9
bidrog föräldraföreningen med 1500 kr per elev för resa och boende samt ytterligare 500 kr per elev
för musikaliskt inslag. Åk 9 gjorde en resa i Värmland med bland annat ett studiebesök och konsert
vid Alma Löv Museum.

Webbarbete
Föräldraföreningen har en egen webbsida samt en Facebooksida. Webbsidan har sedan något år
tillbaka fått en ny utformning med mer information än tidigare. Arbetet fortsätter med att
vidareutveckla hur vi når ut med information till våra målgrupper i olika åldrar.

Årsmöte
Årsmötet genomförs den 19 oktober 2020. Information om tidpunkt för mötet har lagts ut på
webbsidan och facebooksidan, samt skolans klassidor. Föräldrarepresentanter för årskurs 8 (utsågs i
åk 7) har utgjort valberedning för att hitta kandidater till posterna som ordförande och revisorer.

Årsavgift
Årsavgiften beslutas vid årsmötet. Årsavgiften har i år varit 100 kr/familj. Information har gått ut via
skolan till vårdnadshavare då det inte varit möjligt att genomför föräldramöten.

Reflektioner från ordföranden
Jag har varit med tidigare när det har stormat kring musikklasserna. Att vi under lång tid har känt av
att utbildningen inte får den stöttning den behöver från skolledningen har varit ett samtalsämne
under många år i FF. Men det som skett detta år slår alla rekord. Att skolledningen totalt struntar i
att föra dialog med sina samarbetspartners är under all kritik men än värre är att de inte involverar
sin personal i besluten. När de dessutom går ut med information som riktar sig direkt till barnen utan
att vårdnadshavare fått någon förhandsinformation eller att vi i FF inte ens får den dokumentation
de påstår sig har gjort är väldigt allvarligt.
Att söktrycket har sjunkit varje år sedan 2011 är även det något vi i föreningen ser allvarligt på. Detta
har förts på tal vid flera tillfällen att vi anser att utbildningen måste marknadsföras bättre, något som
aldrig händer. Tvärt om så görs det mindre aktiviteter för att synliggöra den. Då ska vi ändå ha med
oss att det nu finns flera elever från kranskommunerna som valt att söka sig till skolan. En bidragande
orsak till detta är våra barn och ungdomar som medverkar i uppsättningar vid såväl Wermland
Opera, Säffleoperan som Värmlänningarna där de är strålande ambassadörer för skolan. Trots detta
så har aldrig deras insatser uppmärksammats.
Musiklärarna gör ett fantastiskt jobb, vilket de får alldeles för lite uppskattning för. Flera musiklärare
har genom åren sökt sig från skolan på grund av bristande stöd från skolledningen. När vi nu så
tydligt ser att rektorerna tar beslut som påverkar utbildningen utan att involvera sin personal är det
under all kritik.
FF har sedan starten varit de som drivit på utvecklingen av musikklasserna. Det är FF som tar fram
marknadsföringsmaterial och informationsfoldrar. FF var initiativtagare till att det skulle tas fram en
ny logga för att föra utbildningen framåt. Det är FF som söker samarbeten för att främja elevernas
utveckling. Utan alla föräldrar skulle konsertverksamheten var omöjlig för skolan att genomföra. Vi
har under lång tid känt ett bristande stöd och de som hänt nu är ytterligare ett bevis på att
kommunikationen och samarbetet inte fungerar. Vi ska verka för att musikklasserna bevaras och
utvecklas, därför måste vi nu agera kraftfullt om musikklasserna ska finnas kvar.
Karlstad den 19 oktober 2020
För styrelsen Norrstrands musikklasser föräldraförening
Fredrik Lindholm
Ordförande

