
Klassföräldrar- konserter i föräldrarnas regi 

Frivilliga konserter i åk 8 och 9 har visat sig vara värdefulla projekt för årskurskassans ekonomi. 

Dessutom ges eleverna också tillfälle att bidra till insamling av medel genom sitt musicerande. 

Skolan informerar föräldragruppen i god tid om möjligheten att ordna konserten och bistår med 

samordning och ledning i de praktiska frågorna.  

Efter att föräldrarna beslutat om att de vill anordna konserter är det klassföräldrarna som på 

frivillig basis ansvarar för att säkerställa att några föräldrar i årskursen tar sig an uppdraget att vara 

samordnare för konserterna. Med fördel är det samma grupp som anordnar båda konserterna. Den 

första konserten äger rum under vårterminen åk 8 och den andra i samband med skolstart åk 9. 

Skolans/ NMKs uppgifter 

Skolan bestämmer datum för konserterna  

Musiklärarna och eleverna övar in ett program under skoltid 

Musikkoordinator bokar Nacka aula och aulafoajén 

Musikkoordinator bokar de kompmusiker som musiklärare anser behövs för konserten 

Musikkoordinator betalar initialt lokalhyra och personalkostnader för konserten. I ett senare skede 

mottas en inbetalning från klass-/årskurskassan för att täcka dessa kostnader. 

Samordningsgruppens uppgifter 

 Boka in möte med musiklärarna och musikkoordinator 

 Kontakta musikkoordinator om konsertens förväntade kostnader  

 Ev. boka ljudtekniker, ljustekniker och årskursfotograf.  

(Tala med musikkoordinator om detta) 

 Informera alla vårdnadshavare om konserten,  om konsertbiljettupplägg och om 

fikaförsäljning. 

 Besluta om antalet biljetter varje barn ska sälja och biljettpris. 

 Tryck upp biljetter och dela ut dem till barnen. Ev med ett infobrev. 

 Besluta om hur man gör med försäljning av överblivna biljetter  

 Gör en affisch (PDF/JPG) som musikkoordinator kan publicera på Infomentor. 

 Delegera fikaförsäljningsansvaret till frivilliga föräldrar i årskursen. Alternativt erbjuder man 

annan årskurs att ta över fikaförsäljningen (fikasamordnarna kan kontakta NMK Fikageneral 

som kan hjälpa till med information)  

 Ev. hjälper till att bygga gradänger (och ta ned) 

 Beslutar om ev. blommor till medverkande 

 Frågar musiklärare om hur många hjälpföräldrar de behöver och när. 

 Samordningsgruppen ser till att klasskassören/årskurskassören kontaktar musikkoordinatorn 

för att i efterhand täcka NMK sammanställda kostnader för konserterna. 


