
Föräldraföreningen Norrstrands musikklasser 

Verksamhetsberä8else för 2018-2019 

Föräldraföreningens uppgi@er 
Föräldraföreningen har /ll uppgi2 a3: 

• Verka för a3 musikklasserna bevaras och utvecklas 

• Stödja elevernas musikintresse och musikutövning 

• Bistå vid musikklassernas konserter 

För a3 lösa dessa uppgi2er har föräldraföreningen genomfört följande verksamhet under perioden 
2018-2019: 

Konserter 
• Åk 5 medverkade och sjöng på informa/onsmöte inför a3 söka /ll musikklass, samt några ur 

åk 5 och 6 även vid första träffen för blivande åk 4. 

• E3 flertal Luciatåg, på Norrstrandsskolan och ute på företag, genomfördes av olika klasser. 

• Musikklasserna och föräldraföreningen (produk/onsgrupp och funk/onärer) samarbetade 
med Wermland Opera vid två luciakonserter den 15 och 16 december på Karlstad CCC. 

• Åk 4-9 deltog i mars 2019 i arrangemanget Star for Life, med konsert i Sundsta aulan. 

• Valborg firades på skolan genom sång av högstadiet från balkongen vid entrén samt på 
skolgården av mellanstadiet där bild/svensklärare Mats Abelsson medverkade som Fröding.  

• Åk 6 har ha2 skapande projekt med sång och teater, som även framfördes på Bokkvällen på 
Norrstrandsskolan. 

• Under året har årskurserna 4-6 samt åk 9 ha2 soppluncher med sång i Norrstrandskyrkan. 

• Den 27 maj genomförde musikklasserna en vårkonsert i Sundsta aulan.  Till det 
arrangemanget sålde föräldraföreningen bilje3er samt bistod med ersä3ning /ll koreograf, 
musiker, gästmusiker samt ljud och ljus. 

• Den 7 juni framträdde samtliga musikklasser på skolavslutningen i Domkyrkan. 

• Åk 9 besökte åk 4 vid terminsstartens lära-kännadagar. Åk 9 sjöng och alla åt lunch 
/llsammans.  



• Åk 4 samt åk 5-6 sjöng på Kuratorskonferens på KCCC. 

• Åk 9 och 8 har var för sig ha2 klasskonsert i aulan under hös3erminen. 

• Åk 7 har varit på Hagaborgsskolan och sjungit med eleverna där.  

Övrig verksamhet 
Söktrycket /ll musikklass har höjts något senaste året men då det finns många aktörer som erbjuder 
inriktningar i skolformen är också konkurrensen om eleverna större än någonsin. Föräldraföreningen 
har en fortsa3 dialog med skolledningen om olika vägar a3 sprida mer informa/on och öka intresset 
för a3 söka /ll musikklass. Utöver den broschyr och affisch som föräldraföreningen bistod skolan a3 
ta fram för e3 par år och som även använts de3a år, finns det plan om a3 spela in en kortare 
informa/onsfilm om musikklasserna. De3a blev tyvärr inte fullföljt i år men finns med i fortsa3 
utvecklingsarbete.   

Kulturutbud 
Åk 4-9 erbjöds a3 gå på ”Something Ro3en” på Wermland Opera. Åk 9 via Skapande skola och via 
Föräldraföreningen för resterande årskurser.   

Musikesteterna från Sundstagymnasiet kom på besök /ll skolan och gav en konsert i foajen. 

Under vecka 6 pågick intag /ll musikklass och musikundervisningen bedrevs genom workshop 
afrikanska trummor med Frida Johansson och Mohamed Wonde3y Camara. Eleverna framförde 
sedan e3 nummer med trummor vid vårkonserten /llsammans med Frida och Mohamed som 
gästade. Även övriga klasser på mellanstadiet på Norrstrandsskolan fick möjlighet a3 delta vid dessa 
workshops under vecka 6. 

Åk 9 var via Skapande skola /llsammans övriga åk 9 på Norrstrandsskolan och /3ade på ”Brahms på 
cykel” på Spinneriet. 

Åk 5 var i Sunne och /3ade på ”Bortby/ngen” via Skapande skola.  

SEpendier 

UppmuntringssEpendier 
Uppmuntringss/pendier i form av en biocheck delas ut /ll en elev i varje musikklass i samband med 
vårkonserten. För de3a s/pendium finns särskilda kriterier som ska uppfyllas, såsom a3 man bidrar 
/ll e3 go3 klimat i sin klass och vara en bra kamrat. S/pendiaten nomineras av sina klasskamrater. 

MusiksEpendier 
Även de3a år hade eleverna i högstadiet möjlighet a3 ansöka om s/pendium för musikalisk 
förkovran. Föräldraföreningen beviljade i år tre musiks/pendier à 1000 kronor /ll tre elever och dessa 
delades ut i samband med skolavslutningen.  

Bidrag Ell klassresor 
Musikklass i åk 6 och 9 ansökte om bidrag /ll skolresor från föräldraföreningen. I årskurs 6 bidrog 
föräldraföreningen med 500 kr per elev för en mindre lägerresa /ll Bodaborg/Sållaren. I årskurs 9 



bidrog föräldraföreningen med 1500 kr per elev för resa och boende samt y3erligare 500 kr per elev 
för musikaliskt inslag. Åk 9 reste över en förlängd helg /ll Göteborg och Uddevalla, där det även var 
planerat för körsång på Musikhögskolan i Göteborg.  

Webbarbete 
Föräldraföreningen har en egen webbsida samt en Facebooksida. Webbsidan har sedan något år 
/llbaka få3 en ny umormning med mer informa/on än /digare. Arbetet fortsä3er med a3 
vidareutveckla hur vi når ut med informa/on /ll våra målgrupper i olika åldrar. 

Årsmöte 
Årsmötet genomförs den 18 november 2019. Informa/on om /dpunkt för mötet har lagts ut på 
webbsidan och facebooksidan, samt skolans klassidor. Föräldrarepresentanter för årskurs 8 (utsågs i 
åk 7) har utgjort valberedning för a3 hi3a kandidater /ll posterna som ordförande och revisorer. 

Årsavgi@ 
Årsavgi2en beslutas vid årsmötet. Årsavgi2en har i år varit 100 kr/familj. Elevernas föräldrar har 
påmints om de3a via utdelade inbetalningsblanke3er på föräldramötena. 

Karlstad den 17 november 2019 

För styrelsen Föräldraföreningen Norrstrands musikklasser 

Cathrine Kvarnström 
Ordförande 
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