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Kulturskolan Mellerud
VAR ÄR VI?
Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete och utveckling. Vi har skapat en organisation där orkester/
ensembleverksamheten ligger samlad. Dansundervisning finns i flera former och under 2016 har vi utökat
verksamheten med ett större utbud. Från och med januari 2016 har vi kompetens inom samtliga utbud, dock ej
full bemanning.
Sedan januari 2016 pågår riktade insatser tillsammans med förskolans verksamhet för att tillgodose
kulturaktiviteter för alla barn inom verksamheten. I vår utåtriktade verksamhet genomför vi ett 50-tal
konserter årligen inom kommunen. Det pågår även ett kommunövergripande samarbete mellan
Dalslandskommunerna inom stråkverksamheten.
Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning inom den obligatoriska verksamheten i ämnet musik samt för
estetprogrammet på Dahlstiernska gymnasiet.
Vi har även genomfört Skol- och kulturrallyt i maj 2015. Alla verksamheter inom KUN bidrog med inslag och
synliggjorde verksamheten för varandra och allmänheten. Under 2016 planerar vi för nästa rally 2017.

Analys verksamhet
Under 2016 planerar samtliga enheter inom KUN för skol-och kulturrally 2017. Samordning sker via
KulturMelleruds ledningsgrupp.
Alla pedagoger på Kulturskolan deltar i kollegialt lärande med utgångspunkt från boken Hur vi lär. Arbetslagen
utarbetar strategier för hur våra förvärvade kunskaper ska omsättas i verksamhet ute i klassrummen med
eleverna. Dessa erfarenheter bildar sedan underlag för fortsatt kollegialt lärande vid våra gemensamma möten.
Under hösten 2016 har vi fokuserat vårt kollegiala lärande på konflikthantering.
Under våren 2016 har personal från förskolan i Mellerud och Kulturskolans personal planerat verksamhet
tillsammans för att erbjuda barnen kulturupplevelser. Detta är ett politiskt mål och har börjat genomföras
under höstterminen 2016. Vi planerar en fortsättning under 2017. Från och med januari 2016 har vi kompetens
inom kulturskolans samtliga utbud, dock ej full bemanning.

Hur blev det?
Verksamheten har expanderat med fler aktivitetsområden som finns att erbjuda våra kommuninvånare.
Skapande skola-projektet administrerats av Kulturskolan för hela KUN.
Det långsiktiga arbetet med kollegialt lärande samt likvärdig bedömning inom den obligatoriska
musikundervisningen fortgår under 2016. Under höstterminen 2016 har vi fokuserat på begreppet
konflikthantering ur ett pedagogiskt perspektiv.
Samarbetet med förskolans verksamhet har utvecklats för att erbjuda alla barn och elever i kommunen
kulturaktiviteter. Detta fortgår även 2017.
Vi har fortsatt problem att rekrytera utbildad personal inom samtliga instrumentgenrer.
Samordning för det kommande Skol-och kulturrallyt planeras 2016 och genomförs 2017 under ledning av
KulturMellerud och dess ledningsgrupp. Representanter för respektive skolenhet har knutits till
ledningsgruppen.

Nyckeltal
Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan
Höstterminen 2016. Elevantalet växlar över året.
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Analys måluppfyllelse
Skapande skola-projektet administreras av Kulturskolan för hela KUN. Nya statliga medel för 2016/2017 har
tillkommit.
Det långsiktiga arbetet med kollegialt lärande samt likvärdig bedömning, med utgångspunkt från aktuell
vetenskapligt grundad forskning, inom såväl den frivilliga undervisningen som den obligatoriska
musikundervisningen har pågått under 2016. Under hösten 2016 utökades arbetet med temat
- Konflikhantering ur ett pedagogiskt perspektiv.
Alla barn och elever ska garanteras kulturaktiviteter inom förvaltningens verksamhet. För att uppnå detta mål
har samarbetet intensifierats mellan förskolan och kulturskolan under 2016.
"Öppet-hus" genomfördes 19 april på Kulturskolan. Allmänheten bjöds in och fick prova på hur det var att delta
i verksamheten under en kväll. Mycket uppskattat.
Allt fler nyanlända söker sig till Kulturskolan. Det är positivt och glädjande. Det ligger dock en problematik i att
verksamheten är avgiftsbelagd och därmed exkluderar ett antal sökande på grund av deras ekonomiska
ställning.
Under en studiedag i augusti 2016 jobbade all personal inom kulturskolan med temat integration. Detta var en
uppstart för att sedan bli en del av vår framtida fortbildning.
Eftersom vi har kö till vår undervisning på Kulturskolan måste vi anse att vi inte uppnår målet att alla ska ha
möjlighet att utnyttja vår verksamhet.
Vi har problem att besätta alla våra tjänster med behörig personal. Detta måste lösas för att lyckas öka
måluppfyllelsen framöver.

Framtid
Under 2017 ansvarar KulturMellerud för ett integrationsprojekt på uppdrag av KUN. Målet med detta är att
skapa arenor för integration utifrån ett kulturperspektiv. Man kan inte utesluta att analys och resultat av
projektet kan komma att påverka verksamhetens inriktning framöver.

VART SKA VI?
Alla enheter strävar efter att etablera internationella kontakter inom kultur och skola. Vi behöver utveckla detta
arbete.
Verksamheten behöver ständigt göra sig medveten om vilka aktivitetsområden som önskas av våra
kommuninvånare och finns att erbjuda.
Vi behöver rekrytera mer utbildad personal för att öka måluppfyllelsen.
Skapande Skola-projektet administreras av Kulturskolan för hela KUN.
Det långsiktiga arbetet med kollegialt lärandet behöver ständigt uppdateras och organiseras utifrån aktuella
behov i verksamhteten.
Samordning för det kommande Skol-och Kulturrallyt planeras 2016 och genomförs 2017 under ledning av
KulturMellerud och dess ledningsgrupp. Representanter för respektive skolenhet knyts till ledningsgruppen.
Det påbörjade samarbetet med förskolan kommer att utvecklas under 2017 för att garantera alla barn och
ungdomar kulturaktiviteter inom verksamheten.

HUR GÖR VI?
Alla enheter strävar efter att etablera internationella kontakter inom kultur och skola. Kulturskolan i Mellerud
har etablerat ett samarbete med en kulturskola i vår vänort, Orisaare, i Estland, där vi har genomfört en
gemensam nätbaserad konsert under 2016. Detta är ett sätt att utveckla innovation och samarbete genom IT.
Verksamheten har expanderat med fler aktivitetsområden som finns att erbjuda våra elever.
Vi behöver rekrytera mer utbildad personal för att öka måluppfyllelsen.
Skapande skola-projektet administreras av Kulturskolan för hela KUN.
Det långsiktiga arbetet med kollegialt lärande samt likvärdig bedömning, med utgångspunkt från aktuell
vetenskapligt grundad forskning, har genomförts under 2016. Under hösten 2016 utökade vi med ett nytt
temaområde - konflikthantering utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Samordning för det kommande skol-och kulturrallyt planeras 2016 och genomförs 2017 under ledning av
KulturMellerud och dess ledningsgrupp. Representanter för respektive skolenhet knyts till ledningsgruppen.
Det påbörjade samarbetet med förskolan kommer att utvecklas under 2017 för att garantera alla barn och
ungdomar kulturaktiviteter inom verksamheten.

