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Styrelsen har under året fastställt och arbetat med:
• medlemsavgift för yrkesarbetande, 250:-, studerande och pensionärer, 100:-.
Studerande har fått gratis medlemskap under första medlemsåret.
• samverkan med Nätverk i musik vid två tillfällen.
• fortsatt rekryteringsarbete.
• utgivning med 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren.
• digitalisering av Musikläraren.
• uppföljning och analys av enkät till grundskollärare i musik och som
uppföljning av enkäten till musiklärare på gymnasiet ang. anställningsvillkor
och övriga arbetsförhållanden.
• revidering av basutrustningslista för musiksal som utgår från aktuella
kunskapskrav i Lgr11.
Styrelsen har även arbetat vidare för att upprätthålla en hemsida med aktuellt
innehåll. Föreningen upprätthåller en facebooksida och delar också artiklar av
intresse för musiklärare på Twitter.
Under det gångna året har MR valt att arbeta med frågor kring
lärarlegitimationen, lärarutbildningen och förutsättningar för
musikundervisningen. Bl a har styrelsen analyserat resultat av enkät för
grundskollärare i musik och följt upp med en enkät som gäller gymnasielärare.
Syftet med enkäterna är att jämföra musiklärares förutsättningar att bedriva en
så likvärdig musikundervisning som möjligt. Enkäterna är tänkta att användas
som påtryckning för att förbättra musiklärares arbetsvillkor med avsikt att ge
elever en god undervisningssituation i ämnet.
I januari 2016 publicerade Skolvärlden den debattartikel som styrelsen arbetat
med under hösten 2015 till stöd för musikämnet i skolan med titeln “ Musik gör

dig smart!” Debattartikeln utgår från resultaten i MR:s enkät till musiklärare
2014 samt den nationella utvärderingen i musik (NÄU 2015) och argumenterar
för musikämnet i skolan med stöd i bland annat hjärnforskning.
Styrelsen har författat ett upprop som stöd för breda kunskaper i musikämnet
och fått svar från Utbildningsdepartementet under sommaren.
MR har deltagit i möten om ett samverkansprojekt med Föreningen Norden.
Detta projekt har dock skjutits upp p.g.a otillräcklig finansiering.
MR deltog den 9 september i konferensen Musikklaernes dag arrangerad av
norska systerföreningen Musikk i skolen i Oslo.
Den 1 november arrangerade MR delar av programmet för musiklärare vid
Skolforum i Stockholm. Fem styrelseledamöter deltog och representerade MR
vid Skolforum. Till detta tillfälle togs en rollup fram och producerades en flyer
för medlemsrekrytering samt upprättades ett Swishkonto för föreningen.
Under slutet av året kom besked från Skolverket att det ekonomiska stödet till
samtliga ämneslärarföreningar tas bort. Detta skulle innebära en osäker
ekonomisk framtid för MR där endast medlemsavgifterna skulle finansiera
verksamheten. Efter en intensiv lobbyverksamhet och många gemensamma
skrivelser och debattartiklar från de olika ämneslärarföreningarna kom ett
besked från Utbildningsdepartementet i slutet av januari 2017 att regeringen
beslutat att börja betala ut stödet till ämneslärarföreningarna igen. När detta
kommer ske är ännu oklart.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten plus årsmöte enligt
följande:
2016
Styrelsemöte den 9 januari
Årsmöte den 9 april
Styrelsemöte den 28 maj
Styrelsemöte den 20 augusti
Styrelsemöte den 29 oktober
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Styrelseledamöter: Rune Fredriksson, Malin Olah och Elin Andreasson.
Kassör och firmatecknare: Katarina Landerstedt.
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