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Norrstrands musikklassers föräldraförening 

Verksamhetsberättelse för 2021-2022 

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 
2021-2022: 

Konserter 
För första gången sedan pandemin slog till kunde vi åter genomföra en Luciakonsert, om än i sista 
minuten innan coronarestriktionerna ökade igen. Det blev ännu en stämningsfull, välbesökt och 
lyckad tillställning, i samarbete med Wermland opera.  
Föreningen deltog också vid Vårkonserten i Sundstaaulan 24 maj, genom att sköta biljettförsäljning 
och insläpp. Även den var lyckad och välbesökt, om än väldigt varm. 

Styrelsens arbete under läsåret 
Det här läsåret har styrelsen åter vid ett flertal mötestillfällen kunnat träffas, även om vi använt oss 
av Teams vid några tillfällen, när det kändes klokast utifrån pandemiläget. 

Utbildningschefen tog under våren initiativ till en utredning om musikklassernas organisation och 
samarbetsformer med föräldraföreningen. Ordförande och vice ordförande deltog i ett möte med 
utredaren och svarade på frågor, liksom musiklärarna, rektor och Wermland opera. Utredningen 
avrapporterades i september och innehåller flera utvecklingsförslag för verksamheten. Föreningen 
ser en del bra tankar i utredningen men anser i stort att den är dåligt underbyggd och drar 
tveksamma slutsatser. Föreningen kommer att inkomma med ett skriftligt svar till utbildningschefen. 
Det preliminära beskedet från ansvariga har varit att utredningen nu ska övervägas och diskuteras 
men att det inte alls är givet att den ska implementeras i alla delar. 

Ordförande deltog i skolans digitala informationsmöte med intresserade tredjeklassare och deras 
föräldrar, inför valet till årskurs fyra. Med på mötet var också rektor samt en musiklärare. 

Kassören deltog i informationsmöte för nya fyran i maj och informerade om föräldraföreningen. 

Ordförande och vice ordförande har haft regelbundet återkommande möten med rektorerna, 
omkring en gång varannan månad. Bland annat har där frågan lyfts om hur man ska öka sökantalet 
till musikklasserna, som är fortsatt på en nivå så man precis får ihop en klass. Skolan har valt att 
specialsatsa på att locka fler sökande från Kronoparksskolan. Föreningen stödjer det arbetet, men 
anser också att man borde utöka informationen till samtliga skolor i kommunen. Ordförande tog i det 
sammanhanget också kontakt med kommunikatörer i kommunen för att reda ut vad som var möjligt 
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och inte vad gäller att marknadsföra klasserna i kommunens kanaler. Beskedet var att kommunen 
inte kan lyfta någon enskild del över de andra, men att det står skolan fritt att marknadsföra sina 
profiler. 

Vi har också lyft frågan om den nya kommungemensamma ansökningsprocessen, som bland annat 
tvingar in alla ansökningsprov under en och samma vecka och sedan gör att beskeden dröjer avsevärt 
längre än tidigare. Vi ser inte att detta gagnar strävan att öka intresset för profilen eller möjligheten 
att få in ansökningar från en så stor grupp som möjligt. Det tycks dock svårt att få till en förbättring i 
de delarna eftersom processen är lika för hela kommunen. 

Inför hösten rekryterade skolan en biträdande rektor för högstadiet som dessutom ska ha ansvaret 
för musikklasserna och vara kontakten gentemot föräldraföreningen. Denna rektor deltog vid 
höstens andra möte med styrelsen och har gett ett gott första intryck. 

Rektor för mellanstadiet slutade under sommaren och en ny rekryterades. 

Övrig verksamhet 

Stipendier 

Uppmuntringsstipendier 
Uppmuntringsstipendier i form av en biocheck delas ut till en elev i varje musikklass i samband med 
vårkonserten. För detta stipendium finns särskilda kriterier som ska uppfyllas, såsom att man bidrar 
till ett gott klimat i sin klass och är 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 fyra musikstipendier à 1000 kronor till fyra elever och 
dessa delades ut i samband med skolavslutningen. Pengarna skulle användas bland annat till 
musikproduktionsprogram till dator samt till trumset. 

Bidrag till klassresor 
Föreningen stödde åk 9 med resebidrag till Göteborg, där de genomförde ett studiebesök på 
Göteborgsoperan samt såg musikalen Kärlek skonar ingen. De fortsatte till Öckerö där de bodde på 
vandrarhem, lekte lekar, grillade och övade spex. Åk 6 fick bidrag till en klassresa till Sållaren. 
Föreningen diskuterade hur man skulle hantera det faktum att två sjätteklasser fått ställa in sina 
resor på grund av pandemin. Beslutet blev att erbjuda dessa två klasser att få ut pengarna de 
missade i sexan som extrabidrag till resan i nian. 
 

Webbarbete 
Föräldraföreningen har en egen webbsida samt en Facebooksida. Vi har haft en del tekniska problem 
med uppdateringarna av webbsidan under året, men tror nu att vi är på väg att få ordning på den. 
Arbetet fortsätter med att vidareutveckla hur vi når ut med information till våra målgrupper i olika 
åldrar. 

VI startade inför Luciakonserten en ny Facebookgrupp för byte av kläder och rekvisita som blivit 
uppskattade, ”Kläder och rekvisita Musikklasser Norrstrand”. Vi uppmanar alla berörda att söka 
medlemskap i den. 
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Årsmöte 
Årsmötet genomförs den 17 oktober 2022. Information om tidpunkt för mötet har lagts ut på 
webbsidan och facebooksidan, på skolans klassidor samt spridits i respektive klass vårdnadshavares 
egna kanaler. Föräldrarepresentanter för årskurs 7 (utsågs i åk 6) har utgjort valberedning för att 
hitta nya revisorer. 

Årsavgift 
Årsavgiften beslutas vid årsmötet. Årsavgiften har i år varit 150 kr/familj.  

 

Karlstad den 17 oktober 2022 

För styrelsen Norrstrands musikklasser föräldraförening 

 
Tomas Hedman 
Ordförande 


