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Inledning 

2014 uppmärksammades att skolans mål och verksamhet inte varit föremål för 
nämndens revidering sedan kommunens skolplan fastställdes 2008.  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har, med anledning av detta, uttalat ett behov 
av att en plan fastställs för Kulturskolan som är i linje med det uppdrag som skolan 
arbetar med. 
 

Bakgrund 

Kulturskolans verksamhet har förändrats mycket under senare från att ha varit en 
traditionell musikskola till att bredda verksamheten till att omfatta även dans och 
teater. Under de senaste åren har Kulturskolan tagit över den timplanebundna 
verksamheten i grundskolan liksom de musikkurser som ges inom gymnasieskolan. 
Syftet med denna förändring har varit att organisera så att de ökade kraven på ämnet 
musik i Lgr11 skulle uppfyllas, samt att underlätta ingången till och samverkan med 
den frivilliga verksamheten. 
 
Den timplanebundna verksamheten i grundskolan omfattar för närvarande cirka 36 
procent av Kulturskolans verksamhet. Estetiska programmet på gymnasiet utgör15 
procent. De resterande 49 procent utgör den frivilliga delen. Kulturskolans lärare 
inom den timplanebundna undervisningen är legitimerade och behöriga.   
 

Lagar och styrande program 

Kulturskolan verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan grundskola 2011, Läroplan 
gymnasieskola 2011 samt barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. 
 
Tid (giltighet) 

Planen gäller från 2015-07-01 – tills vidare. 
 
Vision 

Kulturskolan skall vara väx(t)huset samt utgöra rekryteringsbasen och drivkraften 
för kulturen i Kramfors kommun. 
 

Mål 

Eleverna inom den timplanebundna verksamheten skall minst uppnå betyget E i 
ämnet musik. På samma sätt garanteras att gymnasieskolans elever når 
utbildningsmålen. Undervisningen skall ge eleverna grundläggande kunskaper och 
ett bestående intresse för musik samt för dem som så önskar möjligheter till vidare 
studier. 
 
Kulturskolans undervisning skall vidga och fördjupa upplevelsen och 
uttrycksförmågan i musik, dans och teater. Kulturskolan skall också fungera som ett 
idé- och resurscentrum i samhället och ha ett nära samarbete med annan 
skolverksamhet. Kulturskolans verksamhet skall locka både flickor och pojkar. 
Traditionella val av kurser skall uppmärksammas och alternativa val uppmuntras. 
Kulturskolan skall arbeta för att öka barns och ungdomars självkänsla genom 
kulturellt skapande. 
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Innehåll (ansvar/uppgifter/organisation) 

Ansvarig för verksamheten är rektor för Kulturskolan.  
Ansvarig för den timplanebundna utbildningen är fortfarande rektor vid respektive 
skolenheten även då verksamheten sker i Kulturskolans regi. 
 
Kulturskolans timplanebundna undervisning bedrivs utifrån de krav som 
läroplanerna för grundskola och gymnasieskola ställer. Kulturskolan garanterar att 
eleverna får del av och arbetar enligt alla de moment som beskrivs i ämnet musik 
enligt Lgr11 samt att 100 procent av eleverna ges möjlighet att minst uppnå betyget 
E i ämnet musik. På samma sätt garanteras att gymnasieskolans elever når 
utbildningsmålen. 

För Kulturskolan frivilliga verksamhet gäller att alla elever skall erbjudas tillgång 
till verksamheten och att den skall bedrivas vid alla skolor i kommunen. 
Undervisningen bedrivs utifrån den övergripande plan som BKU-nämnden beslutat 
(bilaga 1). Planen bygger på en kursplan vars centrala innehåll är hantverk i teori 
och praktik, gestaltning, improvisation och skapande, social kommunikation samt 
sceniskt framträdande. Kulturskolan ges i uppdrag att konkretisera innehållet samt 
beskriva kunskapsprogressionen såväl generellt som för respektive kurs. 
 
Eleverna skall ges möjlighet att uppträda/framträda i olika sammanhang. 
Ensemblespel skall uppmuntras. 
 

Uppföljning 

Kulturskolans timplanebundna verksamhet skall årligen följas upp och redovisas 
enligt gällande rutiner tillsammans med respektive skolenhet. Kulturskolan frivilliga 
verksamhet skall årligen redovisas i en kvalitetsrapport till BKU-nämnden. De 
principer som ligger till grund är resultat – analys – åtgärder/förbättringar. 
Åtgärder/förbättringar presenteras i en årlig utvecklingsplan. Kvalitetsarbetet sker 
samtidigt och i samverkan med övrig skolverksamhet. 

 

Bland mätbara mål skall årligen redovisas: 
Hur många elever undervisas i Kulturskolans frivilliga del per skola. Redovisas i 
procent till antalet elever som har rätt att söka ämneskurs på skolan. 
Hur många elever samt procentuell fördelning i varje ämnesgrupp.  
Hur eleverna fördelar sig geografiskt i jämförelse med elevunderlaget. 
Hur många pojkar respektive flickor som deltar i verksamheten och hur dessa 
fördelas på ämnesgrupper samt geografiskt?  
Hur många elever har fått uppträda. 
Hur elevernas kunskapsnivå utvecklats under året. 
Hur många elever som under året spelat i en ensemble? 
Hur många uppträdanden Kulturskolan gjort under läsåret?  
 
 
Bilagor 

1. Kulturskolans övergripande kursplan för ämneskurser. 
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