
 

 

 

Föräldraföreningen Norrstrands musikklasser 
Karlstad den 15 oktober 2022 

Verksamhetsplan för 2022-2023 
 

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 planerar föräldraföreningen att engagera sig på följande sätt under 2022-
2023. 

Konserter 
Föreningens målsättning är att tillsammans med musiklärare och elever genomföra konserter och 
andra evenemang vid olika tillfällen under året. 

Vårkonsert 
I slutet av vårterminen genomför musikklasserna en vårkonsert.  

Följande inriktning har gällt tidigare:  

1. Biljetter säljs av Föräldraföreningen. Biljettpris är beroende på ev gästartists gage samt 
lokalkostnad. Vid större arrangemang har biljettförsäljning ibland skötts via 
Ticketmaster/Scalateatern. 

2. Föräldraföreningen sköter vakthållning och biljettkontroll vid evenemangen. 
3. Frågor om annonsering, hyra av lokal, bokning av koreograf, ljud- och ljustekniker samt 

musiker samordnas med musiklärarna. 
4. Skolans personal får biljetter som sedan faktureras Norrstrandsskolan. 
5. Musikklasserna i 8:an erbjuds plats att sälja fika om de så önskar. 
6. Föreningen delar ut uppmuntringsstipendier till en elev ur varje musikklass samt blommor till 

medverkande gästartister. 

Höstkonserter och övriga konserter 
Musiklärarna planerar och genomför olika typer av mindre konserter under hösten. 
Föräldraföreningen informeras och har möjlighet att komma med idéer vid föräldraföreningens 
möten. Antalet konserter och deras innehåll varierar beroende på externa förfrågningar, övrigt 
skolarbete och beroende på om det finns utrymme för lärare och elever att göra dem. 

Luciakonserter 
Luciakonserterna 2022 arrangeras av Wermland Opera på Karlstad CCC. En produktionsgrupp ur 
föräldraföreningen har, tillsammans med Wermland Opera, det praktiska ansvaret för konserterna. 
Produktionsgruppen sköter även utvärderingen av konserterna.  



 

 

 

2022 års konserter arrangeras på Karlstad CCC lördagen den 17 december och söndagen den 18 
december. Kontrakt skrivs mellan föräldraföreningen och Wermland Opera under oktober månad 
2022. Biljetter säljs via Ticketmaster/Scalateatern.  

Kulturutbud 
För att främja elevernas intresse ytterligare har föräldraföreningen som mål att bidra till att samtliga 
elever får ta del av minst ett kulturarrangemang under läsåret. Detta gäller under förutsättning att 
lämpliga evenemang finns att tillgå. Beslut om vilka evenemang som föräldraföreningen ska bidra 
med stöd till tas i samverkan med musiklärarna. 

Stipendier 

Uppmuntringsstipendier 
Uppmuntringsstipendier delas ut till en elev i varje musikklass i samband med vårkonserten. För 
detta stipendium finns särskilda kriterier som ska uppfyllas. Kriterierna är bl a gott kamratskap och 
att bidra till gott klimat i klassen. Stipendiaten nomineras av sina klasskamrater. 

Musikstipendier 
Om föreningens ekonomi tillåter det, finns möjlighet för elever i musikklassernas årskurs 7-9 att söka 
ett stipendium för förkovran som Föräldraföreningen delar ut. Den tänkta ramen är max 5 stipendier 
à 1000 kr. Föreningen beslutar om antal stipendier och summa för ett år i taget. Föreningen har att 
utse en stipendiekommitté vid styrelsemötet i februari/mars. I kommittén ska två 
styrelserepresentanter och två musiklärare finnas med. Dessa representanter ska, för att undvika jäv, 
inte själva ha elever i högstadieklasserna. Kommittén föreslår vilka stipendier som ska beviljas och 
styrelsen fattar därefter beslut. Stipendierna delas ut i samband med vårkonsert. Styrelsen lämnar 
underlag till kassörens redovisning. 

Bidrag till klassresor 
Musikklass i åk 6 och 9 kan söka bidrag till skolresa från föräldraföreningen. Särskilda kriterier gäller 
för att få bidrag. Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 mars. Ansökan som lämnas in efter detta 
datum behandlas inte av styrelsen. Om däremot ansökan lämnas in tidigare under året, kan styrelsen 
komma att ta beslut tidigare. Inriktningen är att bidra med 500kr per elev i åk 6 och 
1500 per elev i åk 9, vilket kan utökas med 500 kr per elev ifall det finns en tydlig musikalisk 
anknytning till vad pengarna ska användas till exempelvis biljettpriser för ett musikaliskt evenemang.  

Information och samverkan 
En representant från styrelsen informerar föräldrar och barn som är intresserade av att söka till 
musikklass vid informationsmötet som skolan anordnar inför ansökningsprocessen. Representant 
från styrelsen finns också med vid den träff som blivande åk 4 har på vårterminen samt nya årskurs 4 
vid första föräldramötet efter skolstart. Vid dessa tillfällen informerar man också om våra främsta 
kommunikationskanaler; klassrepresentanterna, webbsidan och Facebooksidan. Även representant 
för produktionsgruppen bereds möjlighet att vara med och informera extra om föräldramedverkan 
vid konserterna.  

Föräldramöte 
Vid första föräldramötet under hösten säkerställer styrelserepresentanterna att det väljs två 
representanter till föräldraföreningens styrelse, en ordinarie och en suppleant. Dessa fungerar också 



 

 

 

som funktionärsansvariga inför Luciakonserterna. Dessutom väljs två-tre representanter till 
produktionsgruppen för luciakonserterna för varje musikklass. 

Möte med skolledning 
Vid fyra tillfällen under läsåret har representanter ur styrelsen möte med rektor för att gå igenom 
verksamhetsåret. Mötet initieras av skolledningen. 

Webbarbete 
Föräldraföreningen har en egen webbsida samt en Facebooksida. Dessa hålls uppdaterade med 
information av vikt för föräldraföreningens medlemmar. Under året 2022-2023 ska webbsidan hållas 
levande med bland annat samtliga protokoll från föräldraföreningens möten, kriterier för stipendier 
och klassresebidrag, inslag från konserter samt en kalender med viktiga datum gällande ansökan till 
musikklass, konserter, årsmöte, tidpunkter för ansökan om stipendier och klassresor. Arbetet 
fortsätter med att vidareutveckla vår kommunikation med våra målgrupper. 

Årsmöte 
Årsmötet bör förläggas till oktober/november, dock senast 30 november. Kallelse sker till alla 
föräldrar via klassidor, föräldraföreningens webbsida och facebooksida. Detta läggs ut senast 3 
veckor innan årsmötet. Föräldrarepresentanter för årskurs 8 (vårterminen i åk 7) utgör valberedning. 

Årsavgift 
Den frivilliga årsavgiften beslutas vid årsmötet. Årsavgiften har föregående år varit 150 kr/familj. 
Föreningen påminner om avgiften vid möten och via digitala kanaler. 

 

 

 

 

 


