
    
 

 
Till dig som klassförälder i NMK!               
 
Varmt välkommen som klassförälder i Nacka Musikklasser! Att vara klassförälder är 
ett roligt uppdrag och en möjlighet att få komma närmare barnens musikaliska 
vardag och tillvaro under konserterna, samt att få bidra till barnens trivsel och 
utveckling. 
 
Varje läsår utses minst fyra barns föräldrar till klassföräldrar, inför årskurs 4 av 
musikkoordinator och därefter av klassens ledamot i föräldraföreningens styrelse. 
Samtliga vårdnadshavare till dessa barn ska tillsammans arbeta för att hjälpa till vid 
konserter. På så sätt kommer alla föräldrar att vara klassföräldrar under någon 
årskurs fram till och med 9:an.  
 

Konserter 
Att hjälpa till vid konserter är en självklar uppgift för klassföräldrarna. Det första som 
sker är att ni blir kallade till det klassföräldramöte som äger rum i september. Mötet 
är obligatoriskt och viktigt för att det är då all gemensam planering inför det 
kommande året äger rum.   
 
På mötet träffar ni övriga föräldrar som ni kommer att arbeta med, från er klass, er 
parallellklass och övriga årskurser. Representanter från föräldraföreningens styrelse 
samt Musikkoordinator Lena Ingels kommer att informera om ert uppdrag och er roll 
som klassföräldrar. Därefter kommer konsertgeneralerna som leder och fördelar 
arbetet, att gå igenom vad det innebär att medverka vid konserterna. Ni får sedan 
skriva upp er på de konserter som ni ska arbeta på under året. Förbered er innan 
mötet genom att titta på kalendariet på hemsidan där alla konsertdatum finns 
(www.musikklasser.nacka.se). Läs också igenom den information som finns under 
föräldraföreningens del på hemsidan.  
 

Musikresa 
Föräldrar och barn brukar genomföra en mycket uppskattad musikresa för eleverna, 
oftast i årskurs 9. Musikresan har ett pedagogiskt syfte som skolan stödjer. Det är 
föräldrarna, med barnens hjälp, som driver arbetet med musikresan. Klassföräldrarna 
administrerar och samordnar aktiviteter som ger pengar till klasskassan. Ett 
samarbete med klassens kassör är därför viktigt.  
 



På klassföräldramötet förväntas klassföräldrarna ta initiativ till ett gott samarbete med 
övriga klassföräldrar och kassörer i samma årskurs för att samordna och koordinera 
aktiviteter. Tänk årskursvis, inte bara klassvis eftersom klasserna blandas i årskurs 7. 
 
Det är viktigt att klassföräldrarna redan i årskurs 4 sätter igång med det här arbetet 
så att det blir en jämn arbetsfördelning över åren. Det är en stor hjälp att dra nytta av 
tidigare årskursers erfarenheter och att få tips från föräldraföreningens styrelse. På 
www.musikklasser.nacka.se finns särskild föräldraflik där kontaktuppgifter går att 
hitta till styrelsens medlemmar. 
 
 

Övriga aktiviteter 
Vi rekommenderar att ni samordnar någon form av kul och social aktivitet under året 
för barnen och föräldrarna. Det brukar stärka samhörigheten och samarbetet i 
klassen.  
 
Vi önskar er lycka till under det kommande läsåret! 
 
 
Nacka Musikklassers Föräldra- & vänförening 
Fredrik Nygren, ordförande 
Mail: f.nygren@telia.com 
 
 
 


