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Inför åk 9 ges NMK-klasser tillsammans med sina musiklärare möjlighet att kunna göra en 
studieresa med musikalisk inriktning. Elevernas vårdnadshavare initierar och driver projektet som 
stöds av skolan genom ekonomiska bidrag och personal. Beroende på insamlade medel beslutar 
elevernas vårdnadshavare i dialog med skolan resans mål och musikaliska inriktning.  

Reseprojektet hanteras främst av årskursens frivilliga ”resegrupp” och de ges i sitt arbete stöd av 

både NMK (skolan) och av NMKFF (föräldraföreningen). Föräldraföreningen och dess styrelse har 

inget ansvar för resorna men bistår med kunskapsöverföring från tidigare resor. 

Uppgiftsfördelning - föräldraföreningen 

Föräldramöte ht åk 4 – NMKFF informerar i åk 4 vid föräldramöte på höstterminen om att 

vårdnadshavarna i varje årskull kan genomföra en resa eller annan aktivitet innan skolstart årskurs 9 

och att både skolan och föräldraföreningen står bakom en sådan satsning genom att bistå personellt 

och ekonomiskt. 

Klasserna rekommenderas skapa en årskurskassa redan från årskurs 4 som båda klasserna bidrar till, 

men det bör finnas en kassör i varje klass som ansvarar för respektive klass bidrag till den 

gemensamma årskurskassan. 

Föräldramöten åk 5 och 6 
Klassens egen styrelserepresentant i NMKFF påminner vid föräldramöten om reseinformationen från 

mötet under åk 4 och ser utöver det till att presentera läsårets reseberättelse. Reseberättelse brukar 

skrivas av en medresande elev. Man kan också bjuda in elever att presentera årets resa för att alla 

vårdnadshavare vid mötet ska få en förståelse av vad musikresan kan ge och därigenom få hjälp med 

att besluta om man som grupp vill jobba mot den målbilden eller inte. 

NMKFF klassföräldramöte i september  

Klassföräldramötet sker i början av läsåret och är till för alla nya klassföräldrar åk 4-9, som för första 

gången träffas och lär känna varandra och organisationen runt NMK. Föräldraföreningens styrelse, 

NMK musikkoordinator och konsertgeneralerna finns på plats för att informera och ge tips samt 

fördela uppdragen på frivillig basis inför det kommande läsårets aktiviteter och konserter. Mötet är 

ett viktigt forum för organiserandet av Nacka Musikklassers alla aktiviteter. Vid mötet ges också 

information om tidigare olika studieresor som gjorts och tillfälle ges för klassvis planering.  

Föräldramöte ht åk 7 - NMKFF styrelserepresentanter i åk 7 uppmuntras att initiera att klasserna 

bildar en frivillig resegrupp och startar de diskussioner och beslutsprocesser som krävs för att 

klasserna ska komma igång med arbetet i god tid. Resegruppen rekommenderas bestå av 4-8 

personer, förslagsvis med skilda färdigheter.  

 

Musikresor i framtiden 
NMKFF styrelse tar i samarbete med NMK löpande upp frågor som kan förenkla och klargöra 

resegruppernas uppdrag. Dessa frågeställningar dokumenteras och förvaltas av NMK för framtida 

skriftlig distribution och grund för muntlig information. 
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Uppgiftsfördelning – NMK (skolan) 
Kontaktpersoner är bitr. rektor för M-laget och NMK musikkoordinator. 

 
Föräldramöte ht åk 4 – NMK (musikkoordinator) informerar om att resor tidigare genomförts innan 

åk 9. Detta har redan adresserats vid informationsmötet inför antagningsproven och vid vårens 

”första mötet med årskursen”. 

 

NMKFF klassföräldramöte i september – NMK (musikkoordinator) är skolans representant vid 

mötet och har förberett mötet tillsammans med konsertgeneraler och NMKFF representanter.  

 

Föräldramöte ht åk 7 – NMK (musikkoordinator) välkomnar vid mötet att den snart nybildade 

resegruppen kontaktar musikkoordinator, bitr. rektor för att få hjälp i uppstartsarbetet. 

 

Löpande är tillgängliga för möten med resegruppen under åk 7 och 8  
(bitr. rektor och musikkoordinator) 

NMK meddela resegruppen i ett så tidigt skede som möjligt om hur många lärare/skolpersonal som 

bör följa med läsårets elevgrupp.  

 

Musikresornas ekonomi- NMK musikkoordinator är årkurskassörens/klasskassörernas 

kontaktperson under åk 4-9. NMK betalar ut projektbidrag per medresande elev (2200kr), samlade 

medel från årskursfond och bifaller eventuellt delbetalning av studieresan som under åk nio regleras 

genom konsertverksamheten. 
 

Om elev av hälsoskäl inte kan resa med gruppen eller om vårdnadshavare behöver resa med 

som stöd, har biträdande rektor samtal med vårdnadshavarna och gör en bedömning för 

elevens bästa i varje enskilt fall.  
 

Försäkringar – NMK/Eklidens skola (musikkoordinator) säkerställer att resegruppen ges aktuell 

version av Nacka kommuns försäkringsbrev gällande Kollektiv olycksfallsförsäkring och 

Tjänstereseförsäkring, varefter vårdnadshavarna gör en bedömning om de anser att ytterligare 

försäkring behövs.  

 

Insamling av kontaktuppgifter etc – NMK (Musikkoordinator) samlar in och sammanställer den 

information som eventuell resebyrå och researrangör behöver. NMK kontaktar inför resan 

arrangören och lämnar uppgifter som handlar om matallergier etc.  

 

Riskbedömning – Eklidens skola (bitr. rektor i samarbete med musikkoordinator) gör en 

riskbedömning av resan som helhet och presenterar denna vid resemöte med alla föräldrar under vt 

åk 8. 
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Reseledaransvar, tjänstefördelning under resan, rumsfördelning och aktiviteter för elever 
NMK (Bitr. rektor) säkerställer att medresande skolpersonal äger reseledaransvar och har personliga 

scheman. Utöver detta har man under vårterminen också bestämt boendet för elever och personal 

och vilka aktiviteter man kan välja mellan under studieresan.  

 

Kontaktperson under sommarlovet 

NMK (Bitr. rektor) är skolans kontaktperson under sommarlovet. Även vald person i resegruppen ska 

kunna nås under sommarlovet innan resan.  
 

 

 

 

 

 


