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1. Inledning med en beskrivning av verksamheten 
 

Utvärderingsmetoder 
 Enskilda utvecklingssamtal hålls med studenterna i början av varje termin samt i slutet av läsåret. 

 Muntlig utvärdering görs i mindre grupper, i anslutning till varje projekt, samt i slutet av läsåret. 

 En mindre skriftlig enkät i v 43  

 En skriftlig enkät i slutet av läsåret 

 Lärarna har en egen utvärdering i slutet av läsåret. 
 
Målet med samtalen och utvärderingen har varit att förbättra verksamheten och höja kvalitén samt att ge 
varje student återkoppling på studierna, och vägledning inför fortsatta studier/andra vägval. 

 
 

Inriktning och målgrupp 
Den Klassiska Musiklinjen vänder sig till sångare och instrumentalister med inriktning i den klassiska 

västerländska musiktraditionen. Man ska ha fyllt 18 år, men det finns ingen övre åldersgräns. De flesta är 

mellan 19-25 år, men flera är också äldre. 

Studierna bedrivs på heltid och ger god förberedelse till högre musikutbildning. Vi vänder oss också till de 
som har andra mål med sitt musicerande. 
Kortare fördjupningskurser och kurs på distans är också en del av verksamheten. 
 
Musiklinjen har funnits i över 50 år och många av landets sångare och musiker har börjat sin 
yrkesutbildning hos oss. Med förankring i vår rika tradition utvecklas verksamheten kontinuerligt, alltid 
med hög konstnärlig kvalité som mål.  

 

Lokaler 
Lokalerna på Karlbergsvägen 86B delas med Seniorlinjen. Läget ger närhet till stadens aktuella 
kulturevenemang.  
 



 

Lärare och deras ämnen under läsåret 

Maja Verner-Carlsson, verksamhetsledare  

Scenisk framställning, Interpretation, Musikhistoria, Kulturhistoria 

Hedvig Clason 

Scenträning 

Nigar Dadaschewa 

Ensemble, Pianist 

Carl Otto Erasmie 

Ensemble, Interpretation, Pianist 

Bo Fåhraeus 

Ensemble, Interpretation 

Jaroslaw Kaliski,  

Ensemble, Instudering, Pianist  

Thomas Lander 

Interpretation, Instudering, Scenframställning 

Erik Uddunge 

Musikteori, Gehörslära, Ensemble och Formlära 

Viktor Ritchey 

Musikteori, Gehörslära 

Externa lärare  
Ett antal externa lärare som ger enskild undervisning i sång/instrument, samt gästlärare (se punkt 2) 

 
 

2. Väsentliga händelser och aktiviteter under året  
 

Konserter och projekt 

Följande konserter/projekt ägde rum under året. 

 Konsert i Matteus kyrka 

 Oktoberkonsert på Karlbergsvägen 

 Konsert för Birkaskolans barngrupp med åbyggnadsåret 

 Barockprojekt med violinisten Maria Lindal 

 Recitativprojekt 

 Romanskonsert Karlbergsvägen 

 Höstavslutningskonsert Mikaelskapellet 

 Fördjupningsvecka i komposition 

 Monologprojekt 

 Mindre konserter bl a för Allmän kurs, Seniorlinjen, samt i Matteus kyrka 

 Kulturnatt i Klara kyrka 

 Vårkonsert på Medelhavsmuseet   

 Avslutningskonserter, två st, med kammarmusik och operascener på Teater Lederman 
 



 

Studiebesök och Gästlärare 

Studiebesök: 

 Gemensamt besök på Stadsteatern 

 Gemensamt konsertbesök i Berwaldhallen 

 Genrepsbesök på Kungliga operan 

 Studiebesök på Drottningholms slottsteater 
 

Gästlärare: 

 Maria Lindal, violinist, masterclass i kammarmusik 

 Nigar Dadaschewa, pianist, operaprojekt vt 

 Barbro Marklund, sångerska masterclass i sång 
 

 
Ämnen 
 
En del ämnen studeras blockvis, andra veckovis, därför kan veckoschemat variera något under året 

 Individuella lektioner  

 Ensemble och projekt 

 Interpretation  

 Scenframställning 

 Scenträning 

 Ensembleledning (obl instrumentalister, tillval för sångare) 
 Musikteori 

 Gehörslära 

 Musikhistoria  
 Formlära (tillval) 

 Brukspiano (tillval) 

 Monologprojekt (obl sångare, tillval för instrumentalister) 

 Scenhistoria (obl sångare, tillval för instrumentalister) 
 

 

Kortare kurser 
 
Musikteori och skapande – Sommarkurs 
Kursansvarig: Erik Uddunge och Viktor Ritchey 
 
Preparandkurs i musikteori 
Kursansvarig: Erik Uddunge 

 
Italiensk lyrisk diktion - En distanskurs med utgångspunkt i sång och italiensk opera.  
Kursansvarig: Jaroslaw Kaliski 
 
Sjung i kör – Körkurs med löpande verksamhet och antagning 
Kursansvarig: Erik Uddunge 
 
Först och sist Människa – operakurs med fördjupning och föreställningsanalys 
Usher & Roger – operakurs med fördjupning och föreställningsanalys 
Kursansvarig: Maja Verner-Carlsson 
 
 

http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/individuella-lektioner/
http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/ensemble/
http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/interpretation/
http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/musikteori-och-gehor/
http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/musikteori-och-gehor/
http://www.birkagarden.fhsk.se/klassisk-musik/amnesbeskrivningar/musikhistoria/


 

3. Nyckeltal, resultat 
 
 

Nyckeltal läsåret  17/18 18/19 

Antal sökande till kommande läsår (heltidsutbildningen) 

 

101 99 

Antal studerande v 37 

 

38 38 

Antal avhopp 

 

HT: 3 

VT: 1 

HT: 3 

VT: 1 

Antal nyantagna 3 3 

 

Antal sökande till högre musikstudier 

 

23 21 

Antal antagna till högre musikstudier 

 

7 (flera 

reservplats) 

15 (flera 

reservplats) 

Andel nöjda deltagare 

 

95% 100 % 

Andel som anger att skolan gett stöd när man efterfrågat det 

 

98% 100% 

Genomsnittsålder studerande 

 

25,8 25, 8 

Andel studerande kvinnor/män 

 

65/35% 68/32% 

 

 
Kommentar, sökande/antagna till högre musikstudier: 
Utbildningar som antagit studenterna är såväl kandidat och masterutbildningar med solistinriktning, 
konservatorium utomlands samt pedagogisk utbildning. Flera står som reserver, eller kom in på annan 
önskad musikutbildning. 
En del söker inte detta år, och en del har inte som mål att söka högre musikstudier. 
 

 

 



 

4 Beskrivning av arbetet med jämställdhetsintegrering 
 
Musiklinjen arbetar såväl utifrån ett individperspektiv som också ett grupp-perspektiv i all undervisning. Vi 
blandar ensemblekonstellationer så brett som möjligt ur dessa perspektiv, men instrument, röstfack samt 
den musikaliska färdigheten är primär i sammansättning av grupper. I det sceniska arbetet förekommer 
ofta könsöverskridande övningar och rollbesättningar. 
 
I enkäten som gjordes i slutet av året angav samtliga att jämställdheten såväl vad gäller könstillhörighet 
och ålder som etnisk bakgrund, var god på skolan och i skolans arbete. Det rapporterades inga 
kränkningar av något slag. Diskussionsklimatet upplevs som öppet. 
 
Vårt målinriktade repertoara med. Vi vill dock inte ha projekt med enbart kvinnliga tonsättare, då vi anser 
att integrering är den bästa formen av jämställdhet. 
 
Kollegiet har i dagsläget en manlig dominans, men under året har vi haft ett par större projekt med 
kvinnliga lärare på timanställning. 

 

5. Deltagarfrågor 

Vi arbetar i kontinuerlig dialog med studenterna. Repertoarplanering görs ofta i samråd med dem. När vi 

förbestämt repertoar finns ändå möjlighet att opponera sig. När konflikter uppstår tar vi tag i dem med en 

gång. Ingen ska gå och hålla inne med en frustration. 

De små lokalerna inbjuder till informella kontaktytor och samtal, utöver de mer formella. 

I gruppundervisningen är studenternas reflexioner och synpunkter viktiga. 

Vi återkopplar efter varje kursmoment. 

I undervisningen diskuterar vi och arbetar med stresshantering och musikrelaterade frågor, löpande på 

olika sätt. 

I början av våren hade vi en uppskattad föreläsning från skolpsykologen kring prestationsrelaterade 

frågor. Detta följde vi sedan upp. 

Vi hade under året en deltagarenkät i vecka 43 kring trivsel, uppgifter och utmaningar. Här framkom att 

100% tyckte stämningen var god och trivdes på skolan. En del behövde fler uppgifter och utmaningar, och 

vi åtgärdade det under den fortsatta höstterminen. 

I slutet av året gjordes en enkät med frågor kring kränkningar, jämställdhet och studenthälsa. 

Inga kränkningar har rapporterats. I enkäten framkom att av de som haft stress och annan psykosocial 

problematik har samtliga fått stöd från skolan när de bett om det – både av musiklinjens egna lärare och 

verksamhetsledning och av skolpsykologen. 

Se vidare under punkt 6 ”samhälslfrågorna och målområden” 

 
 
 



 

6. Verksamhetens analys, mål och aktiviteter för förbättring  
 
 
 

Kvalitetsperspektiv – Studerande och verksamhet 

Målsättning 
Klassiska Musiklinjens huvudmål är att erbjuda både utbildning och bildning med huvudinriktning 

inom den västerländska konstmusiktraditionen. Den ska kunna vara ett folkbildningsmässigt 

alternativ till det reguljära utbildningsväsendet, såväl som en länk mellan gymnasium och högre 

musikstudier. 

Studierna ska ge fördjupade kunskaper och utveckla deltagarnas musikaliska och artistiska 

färdigheter. Deltagarnas individuella behov och mål ska tillgodoses i så stor utsträckning som 

möjligt. Studierna ska ge god förberedelse såväl till högre musikstudier som till arbetslivet. 

En del väljer en annan studieväg och fortsätter med musiken utanför yrkesvalet. Det ska här 
betonas att inte minst dessa i det fortsatta livet är en betydande del av musiklivet i samhället, 
genom ett amatörmusicerande/sjungande på hög nivå i olika sammanhang, men också genom den 
personliga utveckling musiken ger och ger vidare. 
 
Studenternas utvärdering visar att 100 % är nöjda med utbildningen.  
 

Information och praktiska rutiner 
Informationen till deltagarna fungerar i stort sett tillfredsställande. 

Önskemål förekommer om ännu större tydlighet och upprepad information från oss i början av året. 

Önskemål finns om att återinföra den grafiska tidplanen som tidigare använts. 

Vi har valt att tills vidare fortsätta med det schemasystem som vi använder idag. 

Undervisningen 
Vi har i år infört fler tillvalsämnen, tex brukspiano utifrån förra årets önskemål. 

Året har som helhet fungerat mycket tillfredsställande. Många spännande projekt har ägt rum.   

Önskemål finns om ett par extra konserttillfällen för att avlasta avslutningskonserterna. 

Utifrån förra årets utvärdering och målsättning har bl a följande utvecklats: 

 FREDAX kortades ner och innehöll mindre föreläsningar. 

 Teoriämnet fick färre uppgifter under våren. 

 Brukspiano som tillval infördes i tio veckor. 

 Formlära som tillval infördes i sex veckor. 

 Scenhistoria infördes i fem tillfällen – utökas något inför nästa år. 

 Nya kortare kurser infördes, och kommer att utvecklas vidare. 
 

Digitalt lärande 
Digitala verktyg i undervisningen används i allt större utsträckning.  
Sociala medier används i vissa ämnen/grupper som forum för information, läxor mm. 
 
Utifrån förra årets utvärdering och målsättning har bl a följande utvecklats: 

 En kortare kurs i notskrivningsprogram erbjöds som tillval. 

 Fortsatt användning av formulär kring repertoarfrågor. 

 Det molnbaserade gehörsprogrammet införs först HT 2019 



 

Utmaningar: 
En återkommande utmaning är att anpassa uppgifter till studenternas skiftande nivå och behov.  
 
En utmaning är att få fram information på bäst sätt i vårt överlastade digitala informationssamhälle. 
 
En utmaning är också för en del att kombinera skola med arbete och privatliv/familj.  
En del undervisning ligger sena eftermiddagar och konserter kvällstid. Alla studenter har inte 
möjlighet till CSN. Vi försöker balansera detta på bästa sätt utan att undervisning och andra 
studenter drabbas.  
 
En återkommande utmaning under vårterminen är att fånga upp studenterna efter 

”sökningsperioden”. Många blir deprimerade och tappar motivation när livet och framtiden sätts 

under lupp. Vi försöker möta det med fokus på avslutningsprojektet, återkoppling och enskilda 

samtal för den som behöver. 

En allt tydligare utmaning är även den unga generationens förhållande till koncentration, 
uthållighet, stress och psykosociala frågor. Många upplever stress och ångest i tillvaron. Vi ser här 
ett uppdrag att försöka möta dessa frågor och behov utifrån vår verksamhet.  
 
En stor utmaning är också att bibehålla söktrycket. Det är en sjunkande tendens på alla liknande 
skolor samt på musikhögskolorna. Vi håller glädjande nog samma söktryck i år. Men måste arbeta 
på bred front kring såväl målgrupper, kursupplägg som med analys kring vår konkurrenskraft. 
 

Resultat lärande och utveckling 
Antalet som kommer in på högskolan är en sorts måttstock, där har vi i år ett synnerligen gott 

resultat. Många kommer också in på högre musikstudier något år efter avslutad utbildning hos oss. 

Tekniskt och musikaliskt utvecklingsarbete är en pågående process, och vi har som mål att fånga 

upp var och ens behov där hen befinner sig i sin utveckling. Viktigast är att utvecklingen pågår, ger 

insikter, nya kunskaper och personlig mognad. Processen måste få ta tid.  

Den stora omfattningen av konserter är här en viktig del i processen. 

Många deltagare vittnar om värdet i detta. 

Sammusicerandet, det personliga mötet, samtalet, de strukturerade formerna liksom det informella 

samtalet är oerhört viktiga delar i utvecklingen. Människans inre värld och de inre omätbara 

värdena, som är så avgörande för en konstnärlig och personlig utveckling, får allt mindre utrymme i 

dagens samhälle. Här har vi en oerhört viktig uppgift där folkhögskolan som form är unik och 

värdefull.   

Samhällsfrågorna och målområden 
Musiklinjen arbetar med ett medvetet förhållningssätt till de målområden staten lagt fram. 

Demokrati, jämställdhet, likaberättigande, miljö mm. 

Musicerande är i sig ett spelrum för skiftande åsikter, samspel, lyssnande; att leda ibland och följa 

ibland. Attityden lärare emellan är prestigelös. På grupplektionerna tas varje åsikt på allvar, och vi 

arbetar aktivt för att skapa en tillåtande miljö – en motkraft till den hårda konkurrensdrivna 

branschen vi är en del av. Detta uppmärksammas och uppskattas av samtliga studenter. Många får 

verktyg att arbeta med sin självkänsla eller sin nervositet.   

Vi frågar alltid om samtycke innan vi berör studenterna fysiskt i undervisningen. Vi upplyser och 
reflekterar kring sådant som kan uppstå.  



 

 
Såväl musikaliskt som sceniskt arbete kräver fysiska uttryck och starka känslor. Utvecklingsarbetet 
handlar mycket om att frigöra kreativitet och lust, men också att våga utmana sina hinder och gå 
utanför ”komfortzonen”. Här måste vi fortsätta arbetet i samspel med studenterna utan att 
förminska möjligheterna till deras utveckling på flera plan.  

 

Mål Måltal 

Fortsatt fler kvinnliga tonsättare i ensemblearbetet  

Ännu tydligare informationsrutiner i början av året  

Utveckla musikhistorieämnet  

Utveckla scenhistorieämnet  

Ännu större tydlighet kring syfte med enskilda ämnen  

Ny variant av auditionkurs  

Utveckla språkkurs med franska  

Skaffa molnbaserat gehörsprogram (app)  

Prova kurs i entreprenörsskap för påbyggnadsåret mfl   

Samarbete med orkester under en period  

Utöka antalet enskilda lektioner om möjligt  

Aktivitet Ansvarig, tidsplan 

Research kring repertoar Varje lärare - aug 

Registrering och marknadsföring nya kurser Erik, Jarek o Maja - aug 

Utarbeta musikhistoriekurser samt scenhistoria Maja - aug 

Inköp gehörprogram Erik – vid kursstart 

Börja varje kursmoment med genomång av ämnesplanen Alla - löpande 

Utveckla struktur i gemensam lektion, sång Maja- aug 

Kontakta kursledare i entreprenörsskap Maja- juni/aug 

Kontakta Medelhavsmuseum, Blomsterfonden, Uppenbarelsek:a Maja, Jarek, Erik/Bosse 

Undersöka reptid mm kring Avslutningskonsert, Lederman Maja, Thomas-aug 

Kontakt med Filialen resp SMI Bosse; Erik/CO - juni 

Utreda enskilda lektioneromfattning Maja, Lars - aug 
 

 

Kvalitetsperspektiv – Medarbetare 

Allmänt 
Musiklinjen är ett litet arbetslag, med tätt samarbete där alla arbetar intensivt och kreativt. Alla 

tjänster är deltidstjänster.  

Samtliga medarbetare är mycket nöjda med sin arbetsplats. Arbetsglädje, samarbete, delaktighet i 

musiklinjens utveckling är helt tillfredsställande!  

Alla upplever att de kan vara sig själva och känner sig uppskattade som lärare, kollegor och som 

människor. Man upplever också att man får det stöd man behöver och efterfrågar. 



 

Projektering av nya kurser, framtidsvisioner samt marknadsföring med digitala forum har varit en 

viktig del under året. 

Medarbetare 

Hedvig Clason var fortsatt timanställd lärare i scenträning under hösten. 

Jaroslaw Kaliski gick från och med vårterminen upp i tjänst. Carl Otto Erasmie gick ner i tjänst. 

Thomas Lander gick upp i tjänst under året. 

Nigar Dadaschewa ansvarade för ett av vårprojekten tillsammans med Maja Verner-Carlsson 

Arbetsmiljö 
Alla trivs i de familjära lokalerna. En av oss önskar nya lokaler på sikt. Lokalerna är små för de större 

grupperna, men det upplevs ändå ok. 

Ljudmiljön mellan våningsplanen har fungerat hyfsat. Vi har under året dock själva upplevt en ökad 

störning med stark musik och trummor mm från plan 3 flera tillfälen i veckan. 

Lyhördhet genom dörrar är ett problem. Men innerdörr till kontoret har bordlagts. 

Vi har infört ett passersystem till lokalerna. Det är fortsatt under intrimning vad gäller rutiner och 

säkerhet. 

Vi har rustat upp hall och korridor.  

Slarv och omedvetenhet upplevs kring hur lärarna lämnar lokalerna efter sig. 

Viss otydlighet upplevs också kring vad medarbetarna ska förväntas göra utanför undervisningen , 

och i vilken omfattning. 

Vi behöver renovera våra flyglar resp skaffa en ny. 

Utifrån förra årets målsättning har följande gjorts: 

 Nytt passersystem 

 Renovering hall och korridor, nya hatthyllor 

 Inköp av inventarier och iordningsställande av ett extra arbetsrum 

 Inköpoch installation av nya datorer och skrivare 

 Inköp av nya stolar 

 Omklädsel av några gamla stolar 
 

Undervisning och rutiner 
Vi har haft lärarmöten med samtliga lärare en gång i månaden med gott resultat. Fortsatta 

morgonmöten på fredagar parallellt.  

Närvaroavstämning sker tre ggr under året med syfte att fånga upp de som ev. halkar efter av olika 

skäl. Enskilda samtal har hållits där behov uppstått, ofta med två lärare närvarande.  

Enskilda samtal i slutet av året sker ofta med två lärare närvarande. 

Utifrån förra årets målsättning har följande gjorts: 

 Besök med påbyggadsårets konsert på allmän kurs. 

 Kurs i notskrivningsprogram.  



 

Fortbildning 
Fortsatt önskemål om fortbildning i dyslexi och andra diagnoser – utifrån ett musikperspektiv. Detta 

har planerats men ännu inte konkretiserat.  Inplanerat till augusti 2019! 

Inplanerad fortbildning i improvisation för pedagoger (för våra egna lärare och externa) 

Digitalt lärande 
Dokumentation med film sker löpande och i mer utvecklad form i undervisningen. 

Demovideos erbjuds som inslag i undervisningen för den som behöver det till sina sökningar. 

Nya digitala kurser planeras framöver. 

Utifrån förra årets målsättning har följande gjorts: 

 Jaroslaw Kaliski har utformat formulär för närvarorapportering 

 Ansökningssajter för samtliga kurser.  

 Ny språkkurs är under utveckling. 

 

Kortare kurser 
Två Operakurser har ägt rum under året. 

Det är viktigt att musiklinjen vidgar sitt innehåll, möter nya målgrupper, och därmed blir en mer 

aktiv del i kulturlivet. Den planerade auditionkurs fick inte tillräckligt med deltagare. 

Utifrån förra årets målsättning har följande gjorts: 

 En sommarkurs respektive en preparandkurs i teori. 

Gdpr 

Policy kring hantering av personuppgifter har följts utifrån riktlinjer från rektor, och uppdateras 

under sommaren. 

Visioner 

Verksamhetsledare och Musiklinjens lärare har under året påbörjar ett arbete kring ”vision 2027”. 

Se vidare punkten under nästa huvudrubrik. 

Mål Måltal 

Gemensam digital närvarorapportering  

Fortbildning i neuropsykiatriska frågor, musikinriktat  

Grafisk tidplan  

Renovering av tvättrum   

Uppdatera lokalrutiner i samråd med Lars, Camilla  

Köpa ny flygel, rusta övriga  

Fortbildning i improvisation samt HLR-kurs  

Aktivitet Ansvarig, tidsplan 

Alla provar digital närvarorapportering Alla – löpande 

Besök av skolpsykologen och Specialläraren Alla – 13 aug 

Fortbildning/repetition HLR-kyúrs med seniorlinjen Alla – 13 aug 

Vid lärarmöten – återknyt till utvärderingen då och då Maja och alla 

Grafisk tidplan Maja-aug 



 

Översyn av lagring av personuppgifter Alla- löpande 

Offert kring tvättrummen Maja - aug 

Uppdaterade lokalrutiner (städ, plock, fix) Thomas/Maja/Lars 

Kostnadsförslag kring instrumenten i samråd med Roland Maja, Lars - juni 

Kolla efter ny begagnad flygel TL, JK, CO – sommar 

Inköp av solfilm tll hörnrummets fönster Maja - aug 

Köpa programmet Filemaker Jarek - sommar 
 

Kvalitetsperspektiv – Ekonomi och intressenter 

Uppdragsgivare/huvudmän 
Samarbetet i huset och med stiftelsen är mycket gott. På kulturnatten spelade en grupp i caféet.  

Vi utarbetar förslag på en kontinuerlig musikcaféverksamhet.  

Folkhögskolan skulle kunna ta mer plats i ABFs verksamhet med ex samarbeten kring föreläsningar 

och musikinslag. I mån av tid arbetar vi vidare på sådana idéer. 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen fungerar fint, och är ett ömsesidigt stöd för verksamhetsledarna. 

Övriga Samarbeten 
Musiklinjen har upparbetade samarbeten med några externa institutioner – S:t Matteus församling, 

Klara kyrka och Medelhavsmuseet. Här har vi årligen konserter utan extra kostnad. Dessa 

samarbeten är uppskattade och viktiga för deltagarna och hela verksamheten.  

Seniorlinjen och musiklinjen samarbetar givande på olika sätt – genom de lunchkonserter som vi ger 

i lokalerna, men också genom mer informella utbyten där någon elev spelar och berättar på en 

seniorlektion. Att få komma nära livemusik på detta sätt är en stor tillgång och mycket uppskattat 

bland seniorlinjens deltagare. Besök på allmän kurs var mycket uppskattat.  Vi vill försöka utveckla 

samarbete med någon orkester i Stockholm. 

Ekonomi 
Tillfredsställande. 

Information, marknadsföring och sociala medier 
Utifrån förra årets målsättning har följande gjorts: 

 Jaroslaw Kaliski har i samråd med MVC producerat många filmklipp och foton – både som 

marknadsföring och som dokumentation. Dessa publiceras löpande på Musiklinjens 

Sociala medier. (Planerna kring andra dokumentationer kvarstår: Vivaldis Årstiderna.) 

 Ett eget Instagramkonto har skapats (sedan tidigare även FB och Youtube)  

 Maja Verner-Carlsson har i samråd med rektor utvecklat allmänna delar inom hemsidan – 

fliken ”Om skolan” respektive strukturen kring sociala medier. Ett mål för nästa år är att 

fullfölja inscanning av skolans rika arkivmaterial, samt att ev utveckla filmdokumentation 

för hela skolan. 

 Nya bilder har tagits på samtliga kurser (gäller hela skolan) 

 



 

Vision 2027 
Hur ser musiklinjen ut om 10 år? Om 20? Hur ser samhället och musiklivet ut? Vilken plats har 

Birkagården? Hur kommunicerar vi musiklinjens och skolans mål och värdegrund? 

Vi står inför stora utmaningar. Musiklärare i kulturskolan berättar att få barn idag har tålamod att 

ägna sig åt ett så pass långsiktigt och repetitivt arbete som övandet av ett instrument är. Vad 

händer med människan om konsumtionen av nya upplevelser och nya former av kommunikation tar 

över fysisk kontakt, lyssnande och reflektion. Vilken roll kan musiken ha? Vilken roll vill vi ha? 

Ett första steg i detta arbete har varit att specificera vad vi har som är unikt och att därpå fantisera 

om framtiden. Verksamhetsledare har också tillsatt en referensgrupp med tidigare studenter. Andra 

sammansättningar kan också tänkas för framtida samtal – representanter från musiklivet, externa 

lärare mm. Vi kommer under kommande år att fortsätta nedan utvecklingsarbete, enlig nedan 

prioritetslista:  

 Salongsverksamhet i ny anda (musikcafé på Karlbergsvägen) 

 Uppsökande verksamhet och breda målgrupper (besöka tex skolor med masterclasses) 

 Samarbete med orkester 

 Nyskriven musik i samarbete med flera intressenter 

 Gamla och nya metoder för lärande 

 Fortsatt värnande om personligt bemötande, tid, reflektion, lyssnande. Musik. 

 Fortsatta referensgrupper 

 Samarbeten med nya forskningsprojekt 

 

Mål Måltal 

Inscanning av arkivmaterial  

Musiklinjen och hela Birkagården en synlig del i samhället  

Musiksalonger på Karlbergsvägen  

Orkestersamarbeten  

Utforska vidare samarbeten  

Aktivitet Ansvarig, tidsplan 

Musiksalonger, programförslag Maja, Thomas, Bo - aug 

Kontakta Filialen orkester Bo-juni/aug 

Kontakta SMI orkester Erk/Co – juni/sommar 

Ta kontakt med ”Operavännerna! Maja – aug 

Fortsatt diskussion kring visioner Alla – aug 

Fotografera löpande, samt facebookrutiner Jaroslaw 

Kontakta gymnasier för besök Maja - aug 

Kontakta Medelhavsmuseum, Blomsterfonden, Uppenbarelsek:a Maja, Jarek, Erik/Bosse 

  

  

  

  
 

 


