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Föreningen Adolf Fredriks musikklasser har under verksamhetsåret 2017-2018 haft 1420 medlemmar 

bestående av elever och personal vid Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm och Adolf Fredriks 

musikklasser Farsta.  

Det har arrangerats sex styrelsemöten samt en strategieftermiddag där styrelsen fördjupat sig i 

föreningens syften och stadgar samt valt ut tre fokusområden inom vilka styrelsen valt att fokusera sitt 

arbete.  

 

Medlemsregister 

I september varje år uppdateras föreningens medlemsregister. I och med införandet av GDPR gjorde 

föreningen om sitt medlemsregister. Uppgifter som vi uppfattade som onödiga togs bort och 

information till alla medlemmar om vad registret innehåller lämnades ut. 

I dagsläget innehåller vårt register namn, klasstillhörighet och hemadress. Adressen behövs för att 

medlemstidningen ska kunna skickas hem.    

Föreningen har två typer av medlemskap. Som personal och elev på skolan upplåts gratis medlemskap 

i föreningen.  

man kan även, i enlighet med föreningens stadgar, vara stödmedlem i föreningen. För att bli 

stödmedlem så registrerar man sig på föreningens digitala portal som nås via föreningens hemsida. 

När medlemsavgiften är betald får man ett medlemskort hemskickat till sig. Vid uppvisande av detta 

medlemskort har man sedan 20kr rabatt på konserter arrangerade av skolan och/eller föreningen.  

Vårt medlemsregister administreras av företaget Membit AB.  

 

Information om föreningen till personal och elever 

Vid läsårsstart gick ett brev ut till alla elever och all personal på båda skolorna. Där presenterades 

föreningen, vad den gjort och vad som är på gång. Information om personuppgifter presenterades även 

och hur man agerar om man inte vill vara medlem fanns även med här.  

 

Webbplats 

Föreningen har en webbplats: www.afmu.nu Där presenteras föreningen och styrelsen och föreningens 

kommande aktiviteter. På denna webbplats kan man även anmäla sig till kommande aktiviteter samt 

bli stödmedlem. 

Under verksamhetsåret 2017-2018 har denna webbplats gjorts om till en mer modern, lättnavigerad 

och lättadministrerad webbplats. IT-företaget Mobiplus/Vikab har hjälp oss med detta uppdrag.  

  

 

http://www.afmu.nu/


Aktiviteter i föreningens regi under verksamhetsåret 2017-2018 

Juli 2017 

I juli 2017 fick två musiklärare, Natalia Edvall och Karin Bjurvald, bidrag från föreningen för att 

besöka World Symposium on Choral Music som arrangerades i Barcelona. Med sig hade de ett uttalat 

uppdrag att knyta kontakter med körorganisationer som vi sedan skulle kunna bjuda in till nästa 

internationella körfestival på Adolf Fredriks musikklasser.  

 

Föreläsningsdag 30/10 2017 

Föreningen arrangerade en föreläsningsdag med Dr Anita Collins, Assistant Professor of Music and 

Arts Education, University of Canberra Australien med titeln ”Neuroscience and Music Education”. 

Under en dag presenterade Dr Collins sina forskningsresultat kring vad musik kan göra för hjärnans 

utveckling. Dagen finns inspelad på film.  

Strategieftermiddag 23/11 2017 

Under en eftermiddag träffades styrelsen för att prioritera och definiera vad fokus för styrelsen arbete 

bör vara. Tre områden valdes ut som fokusområden:  

Körcentrum UNG, fortbildningsdag v 44 och skollovkörsverksamhet. 

Styrelsen delade upp sig i tre arbetsgrupper som tog ansvar för varsitt fokusområde. 

Arbetet i arbetsgrupperna: 

Körcentrum UNG 

under VT18 har arbetsgruppen för ett framtida Körcentrum UNG träffats ett flertal tillfällen. Den 23/3 

och 9/4 arrangerades två workshops där elever från båda skolorna och från båda stadier fick möjlighet 

att uttrycka vad de ser i ett framtida körcentrum för ungdomar. Med det som grund har sedan 

arbetsgruppen arbetat vidare och kommer nu i höst hålla en hearing med aktörer inom musikvärlden 

för att se om det finns möjlighet att samarbeta för att får till detta körcentrum. 

Skollovskörsverksamhet  

veckan innan midsommar 2018 arrangerade föreningen för andra året i rad en sommarlovskör. 65 

barn/ungdomar från AF Farsta och Norrmalm (+ några externa barn) deltog. Nu planeras för en 

höstlovskör i Farsta. Temat denna gång är Gospel/pop.  

Fortbildningsdag v 44 

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser bjuder återigen in till fortbildningsdag för 

körledare/musiklärare tisdagen den 30/10, 2018! Dagen gästas av två föreläsare/workshopsledare, 

Greg Beardsell, a leading light in music education and performance och Camilla Romedahl, logoped 

på Stockholms Foniatriska klinik, men arbetar även som klassisk sångpedagog och som föreläsare på 

Musikhögskolan, SMI, Rytmus, Södra latin och logopedprogrammet. Länk till anmälan finns på 

föreningens hemsida.  
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