
 
 

 

Resegruppen- uppdrag inför musikresa  
 

 

För att säkerställa att varje årskurs resegrupp ska kunna få ta del av erfarenheterna från tidigare 

års musikresearbete har NMK och NMKFF styrelse satt samman detta dokument. Musikresan är ett 

frivilligt projekt som initieras och drivs av vårdnadshavarna och den är en möjlighet som skolan 

stöder. 
 

Vid en eventuell studieresa är det resegruppen som kontaktar kursarrangören, bokar 

flygbiljetter, har koll på budgeten, är länk mellan skolan, klassföräldrarna och övriga 

vårdnadshavare, och stödjer klassföräldrarna att arrangera inkomstbringande aktiviteter. 

 
Sedan sommaren 2013 har åk 9 rest till Seven Oaks i England och deltagit i en musikalkurs 

arrangerad av National Youth Music Theatre (NYMT). I detta dokument delar vi med oss 

av våra erfarenheter utifrån studieresan till NYMT. Eftersom alla insamlingar och arbeten 

är frivilliga så är val av resmål och valet att göra en studieresa inför åk 9 baserat på 

vårdnadshavarnas gemensamma beslut samt utgår från de ekonomiska resurser som på 

frivillig basis samlats in. Delar av detta dokument är formulerat utifrån de erfarenheter 

tidigare årskurser har fått utifrån studieresan till Seven Oaks eftersom den resan har 

kunnat genomföras sedan 2013. Vid annan aktivitet bortses från det som är direkt 

anknutet till resan till Seven Oaks. 
 

Åk 7: 
 

Höstterminen 

Vid första föräldramötet i samband med skolstart bildar man på frivillig basis sin 

resegrupp. Detta bör initieras av NMKFF styrelserepresentanter för åk 7. 

Resegruppen bör sedan bestå av 5-8 personer, gärna med olika yrken/färdigheter. Med 

fördel finns det i resegruppen vårdnadshavare från årskursens båda klasser. 

När resegruppen väl är etablerad kontaktar man skolan (musikkoordinator och bitr. rektor) 

för att boka ett planeringsmöte och NMKFF för att få tidigare års dokumentation och tips. 

Kontakta musikkoordinator löpande för information om beloppet som finns i årskursens 

egen fond. (I årskursfonden, som NMK förvaltar, finns bl a intäkter från externa luciatåg) 

 

Åk 7: 
 

Vårterminen 

Kontakta arrangören. Be om offert och förhandla om priset. Information om tidigare 

budgetar har koordinator. 

Kontakta musikkoordinator eller bitr. rektor för M-laget för att ta del av Nacka kommuns 

aktuella olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring 

 
 

Informera elever och vårdnadshavare, om budget, resan osv. Syftet är att få alla motiverade 

för resan och de insatser som krävs för att genomföra den. 



Genom NMKs musikoordinator kan man få tips på hur årskurser på olika sätt genom åren 

samlat medel inför resan. NMKFF understryker att deltagande i insamlingar och 

gruppaktiviteter måste vara frivilligt och att det bör anordnas olika sorters aktiviteter så att 

alla har möjlighet att bidra. En tydlig rekommendation från NMKFF är att vårdnadshavarna 

tidigt kommer överens om att insamlade pengar tillfaller gruppen och inte betalas tillbaka 

till ”enskilt barn” som inte vill följa med. Resegruppen bör fortast möjligt skicka ut ett 

dokument där alla vårdnadshavare informeras om status på planeringen, där 

överenskommelse om att insamlade pengar tillhör klasskassan och inte återbetalas till 

”enskilt barn” regleras, samt att vårdnadshavarna godkänner upplägget. 

Åk 8: 
 

Höstterminen 

Kontakta resebyrå för att preliminärboka flygbiljetter 
 

Proofenkät 

Resegruppen kollar med flygbolaget när de senast behöver alla passuppgifter. 

Proof-enkät sammanställs av musikkoordinator och distribueras till alla vårdnadshavare 

under tex. januari månad. ( kan skilja genom åren) 

Resegruppen ansvarar för att alla har fyllt i enkäten i tid 

Resegruppen skickar uppgifter från Proofenkäten gällande passuppgifter till flygbolaget. 

Skolan skickar uppgifter från Proof-enkäten om ev. allergier, matpreferenser etc. till NYMT. 
(Resegruppen får alla uppgifter utom sjukdomsuppgifter och medicinering. Sekretess!) 

 

1 december gör resegruppen den första delbetalningen om 20% till NYMT. 
 
Åk 8: 

 

Vårterminen 

Den 1 april gör NMK slutbetalningen till NYMT. Musikkoordinator och årskurskassör har 

kontakt kring detta. Kassören sätter in pengar till NMK från klassernas egna kassor för att 

täcka kostnaden. 

NYMT skickar ett dokument med info, schema, kontaktuppgifter osv, som ska delas ut till alla 

barn i god tid före resan. 

Resegruppen bokar ett möte med skolan för att diskutera och besluta om: 



 Hur ska eleverna ta sig till Arlanda? Gemensamt eller själva? 

 Ska eleverna få en dag i London för sightseeing och se en ”NYMT- musikal”? 

 Hur tar man sig till London och tillbaka till Seven Oaks? Kommunalt färdmedel (tåg) kan 

vara att föredra. 

 Hur ska mat under London-dagen betalas och organiseras? Förboka bord? 

 Behöver eleverna ta med privat reskassa och ska den begränsas? 

 Vem som ansvarar för vad under hela resan. Som tex vem är reseledare och tar emot 

alla elever på Arlanda? Vem har med resehandlingarna/biljetterna? Vem prickar av 

barnen? Vem checkar in gruppen? 

 Vem är kontaktperson efter terminsslut innan resan, för ev frågor från 

vårdnadshavare? Förslagsvis en från resegruppen och en från skolan. 

 Besluta om ett föräldramöte i maj där den sista informationen ges till alla inför resan. 

 Vem kallar till detta föräldramöte? 

 Besluta om datum då resegruppen besöker klasserna för sista informationen inför 

resan och distribuerar informationsbrev med alla uppgifter. 

Resegruppen skriver ihop ett informationsbrev till alla barn och vårdnadshavare med all info 

om samlingstid på Arlanda, flygtider, flightnr, terminaler, pass, EU-kort, medföljande lärare 

m telnr, vad gäller på ledig dag (aktiviteter, matpengar, matsäck osv), packlista, fickpengar, 

ev regler/förhållningssätt, kontaktuppgift till skolans ”reseledare”. 

Rumsindelning på resmålet görs av medföljande lärare. 
 

Resegruppen fixar ett betalkort med medel som täcker resa till London t o r och ev mat i 

London och för oförutsedda kostnader. 



 

Ekonomisk information till stöd för resegruppen 
 
 

Medel från NMK inför musikresa: 

I årskursfonden finns intäkter från flertalet externa uppdrag under åk (4) 5-9. Dessa medel 

används till musikresan. (Brukar komma upp till någonstans 75 000-100 000kr inför musikresan) 

 Bidrag från NMK projektfond 2200kr/medresande elev.  

Extra inkomsttillfällen kan ske genom:  
 

Fikaförsäljning under 3 vårkonserter i åk 6 

Fikaförsäljning under 2 luciakonserter i åk 8 

Insamlingskonsert VT åk 8 som arrangeras av föräldrarna 

Hemvändarkonsert HT åk 9 som arrangeras av föräldrarna 
 
 

Medel från NMKFF 

Resegruppen kan söka bidrag från NMKFF. Styrelsen avgör från fall till fall vilket belopp och 

för vilket syfte bidraget ges. De senaste åren har klasserna fått 3000kr för kostnader i 

samband med resan. 


