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Styrelsen har under året arbetat med:
• samverkan med Nätverk i musik 15 mars 2014 och 5 oktober 2014.
• bevakning av implementeringen av Lgr11/Gy2011: centralt innehåll, kunskapskrav,
bedömningsstöd m.m.
• kontakter med utbildningsdepartementet gällande bl a musiklärarutbildning.
• fortsatt arbete för halvklassundervisning.
• fortsatt rekryteringsarbete.
• utgivning med 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren.
• enkät till musik ang. anställningsvillkor och övriga arbetsförhållanden
Styrelsen har arbetat vidare för att göra hemsidan så levande och innehållsrik som
möjligt. Föreningen upprätthåller även en facebooksida och delar också artiklar av
intresse för musiklärare på Twitter. MR upprätthåller en kontaktlista över
myndigheter, kulturinstitutioner, beslutsfattare och kulturpersonligheter och har under
året haft kontakt med Seco och de båda lärarförbunden. Medlemsrekrytering har
skett vid musikkonferenser i bl a Växjö, Uppsala och Stockholm.
Under det gångna året har MR valt att arbeta med frågor kring lärarlegitimationen,
lärarutbildningen och förutsättningar för musikundervisningen. Bl a har styrelsen
förfärdigat en enkät som under slutet av året skickades ut med tanke att så många
musiklärare som möjligt skulle/ska besvara den. Syftet med enkäten är att jämföra
musiklärares förutsättningar att bedriva en så jämlik musikundervisning som möjligt.
Enkäten är tänkt att använda som påtryckning för att förbättra musiklärares
arbetsvillkor med avsikt att ge elever en god undervisningssituation i ämnet.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten plus årsmöte enligt följande:
2104-01-11, styrelsemöte, Göteborg
2013-03-27, årsmöte och styrelsemöte, Göteborg
2014-05-09, styrelsemöte, Göteborg.
2013-08-15-16, styrelsemöte, Göteborg.
2013-10-11, Göteborg

Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande och firmatecknare: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleanter: Katarina Landerstedt och Charlotte Zetterström.
Kassör och firmatecknare: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Anna Andersson
Revisor: Jonas Larsson och Klas Eriksson

Revisorssuppleant: Inga-Lill Ragnarsson
Valberedning: Elisabeth Möller, Lars Borg
Det är MR:s förhoppning att under verksamhetsåret 2015/2016 bl a arbeta för musiklärares
arbetsvillkor och fortlöpande förmedla information om fortbildningar och nytt material för
undervisningen.
Kristina Stenborg
ordförande

