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Grundfakta om verksamheten
Kommunal musikskola i en eller annan form har funnits i Söderköping sedan slutet av 1940-talet.
Eleverna söker och tas in med utgångspunkt från ålder och från musikskolans möjligheter att
erbjuda undervisning i det instrument man valt.
2009 breddades verksamheten med drama och bild och form och skolan bytte namn till
Kulturskolan.
Eleverna betalar en terminsavgift, som för närvarande är 1100 sek per termin, men rabatt ges till
syskon som betalar 700 sek. De elever som spelar orkesterinstrument får låna ett utan kostnad.
Våra kurser i drama och bild/form kostar 600 sek per termin.
Musikklasserna har funnits i kommunen sedan 1995, men de har utvecklats till musikprofil och
finns på samtliga kommunala skolor sedan hösten 2012. Här arbetar vi med förstärkt
musikundervisning i ämnet elevens val.
En stor del av vår verksamhet består av instrumentalspelning, men en allt större del som hela
tiden ökar är våra projekt, där vi träffar en stor del av kommunens elever i olika situationer.
Våra 17 pedagoger möter cirka 250 elever i ämneskurs, drygt 150 elever i musikprofil klass 4-6
och nästan alla kommunens elever i ämnet musik. En stor del av verksamheten bedrivs i våra
lokaler på Ramunderskolan, men vi finns också på de övriga kommunala skolorna. Kommande
läsår kommer en kartläggning av musiksalarna på respektive skola att göras för att ringa in ev.
förbättringsåtgärder.

Tillbakablick på föregående verksamhetsår
Kulturskolan genomgick förra läsåret en omorganisation. Detta innebar bl.a. uppsägning av
personal samt omreglering av tjänstgöringsgrader. Sjukskrivningstalet samt insatser kopplade till
företagshälsovården har varit högre jämfört tidigare år vilket sannolikt kan kopplas samman med
denna omorganisation. Parallellt med denna förändring fick Kulturskolan utökade resurser för att
utveckla former inom fyra nya områden. Trots den ovissheten runt omorganisationen som pågick
under stor del av läsåret har verksamheten lyckats prestera hög kvalitet i de ordinarie
verksamheterna samt startat delar av de nya uppdragen. Vid slutet av läsåret började energin i
gruppen istället att inriktas mot de möjligheter som de nya uppdragen för med sig.
Det har även blivit tydligt att det finns en stor ojämnhet i de lokalmässiga förutsättningarna på
kommunens skolor vilket är angeläget att få en helhetsbild över. Utmaningen att få fler pojkar till
Kulturskolans instrumentverksamhet kvarstår.

Prioriterade områden för kommande verksamhetsår
Under läsåret fortsätta att utveckla former för de uppdrag som enheten fick under förra året;
- Bidra till att öka lärarens tid med elever
- Bidra till ett förbättrat stöd till elever med behov av särskilt stöd
- Bidra till att öka elevernas måluppfyllelse
- Bidra till att öka integrationen av nyanlända

Centralt prioriterade mål – kulturskolan
Mål
Alla elever ska känna ökad arbetsro, trygghet och hälsa
Utvärderingsdatum
Maj 2017
Andel

Utvärderingsmetod
Elevenkät åk 3-9
2017

VT 2016

VT 2015

Mål
4

Resultat
3,31

Resultat
3,38

Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi

Utifrån skolans normer och värden arbeta med elever på
Björkhagaskolan år F-1
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Att använda praktiskt
estetiska verktyg i
respektive klass ca 8
gr/termin

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

Strategi

Kunskapsutbyte mellan pedagoger – Kulturskolan och
Björkhaga år F-1

Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi

Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Gemensam planering
utifrån läroplan där samtal
om mål och metod förs

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

Strategi

Med ”Kultur i skolan” öka elevernas förutsättningar att lära sig
och kunna använda olika uttrycksformer för att stärka elevernas
självbild
Uppföljning av aktivitet

Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Att planera in aktiviteter
med olika karaktär i
kommunens samtliga
klasser i åk 2, 3, 4 och 5

Ansvarig

Metod

Datum

Verksamhetsledare

Check

Maj -17

Mål
Alla elever ska öka sin måluppfyllelse, särskilt elever i behov av särskilt stöd
samt nyanlända.
Utvärderingsmetod
Jämförelse av
meritpoäng med
föregående läsår.

Ansvarig för utvärdering
Chef

VT 2016

Meritpoäng
Mål
Åk 6
Åk 9

Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi

Utvärderingsdatum
Maj 2017

VT 2015

VT 2014

Resultat

Resultat

Resultat
237/212

Använda bild-/formpedagog för språkutveckling för nyanlända
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Kontinuerliga lektioner i
förberedelsegrupp där
estetiska inslag bidrar till
ökad inlärning av svenska
ord, dess uttal och
betydelse.

Utvald musiklärare

Check

Maj -17

Strategi

Sång som verktyg för att lära sig använda det svenska språket

Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Sker kontinuerligt på
musiklektioner – särskilt
inför konserter etc. såsom
lucia, Star for life,
skolavslutningar.

Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Musiklärare

Check

Maj -17

Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Skapa forum för ansvariga
pedagoger att samtala
kring sin undervisning
Att under ca 8 gr/termin
och klass samverka med
lärarna och därigenom
väva in estetiska
lärprocesser i ordinarie
undervisning

Arbeta med skolans värdegrund och estetiska lärprocesser med
elever och personal
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

Mål
Skapa förutsättningar för integrationen av nyanlända via musik
Utvärderingsmetod
Check
Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Under vårterminen skapa
en organisation där flera
pedagoger inom området
samverkar runt denna
verkstad
Särskilt rikta inbjudan till
nyanlända och elever i
musikprofil

Ansvarig för utvärdering
Chef

Utvärderingsdatum
Maj 2017

Starta musikverkstad som riktar sig till en bred målgrupp
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Verksamhetsledare

Check

Maj -17

Verksamhetsledare

Uppföljning av
deltagarnärvaro

Maj -17

Mål
Att bredda utbudet för att öka antalet pojkar som deltar i vår verksamhet
Utvärderingsmetod
Check
Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Att arbeta med digitala
verktyg som en del i
musikprofilen
Erbjuda ämneskurs inom
området digitala verktyg

Ansvarig för utvärdering
Chef

Utvärderingsdatum
Maj 2017

Arbeta med digitala verktyg inom våra verksamheter
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

Utvald
musiklärare

Check

Maj -17

