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Kulturskolans Verksamhetsplan 2020-2024
Verksamhetsidé
Kulturskolan utgör en resurs för hela kommunens kulturliv. Kulturskolan
erbjuder nu barn och ungdomar mellan 0-20 år möjlighet att utvecklas inom
musik, dans, teater, bild och rytmik. Vi vill med Kulturskolan förutom en
kvalitativ utbildning skapa förutsättningar för gemenskap, glädje och social
utveckling på vår skola. Att vara med i en grupp prioriteras i vår verksamhet.
Och vi ser oss som en stor del i att göra Älmhult attraktivt, erbjuda en alternativ
fritidsverksamhet och en kulturell utbildning.

Verksamhetsinriktning och mål 2020-2024
• Starta fler ämneskurser som attraherar nya målgrupper.
• Göra Kulturskolan mer synlig för allmänheten.
• Digitalisera ansökan till skolan och använda oss av fler digitala verktyg i vårt
pedagogiska arbete.
• Fortsätta vårt samarbete med särgrundskola, grundskola och förskola.
• Hitta vägar för kommunövergripande och internationellt samarbete.
• Ta del av och ansöka om riktade statsbidrag för Kulturskola.

Planerad utveckling:
Ämneskurser
Teater
• Marknadsföra teaterfestivalen mera
• Starta show eventuellt musikalgrupp
Bild
• Hitta finansiering till att behålla bilden på Kulturskolan. (finansierat av
Kulturrådet fram till juni 2020)
• Utveckla samarbetet mellan de olika konstaktörerna i Älmhults kommun
Barn med funktionsvariationer
• Starta och utveckla kvällsverksamhet i grupp inom musik riktad mot barn och
ungdomar med funktionsvariationer.
• Fortsätta med vårt projektsamarbete på samtliga nivåer inom särskolan på
dagtid i ämnet drama/musik och permanenta verksamheten
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Film/media
• Starta upp ämneskurs i film/media
Stråk
• Behålla stråket som det är
Kör
• Starta 2 körer på två olika nivåer
Rock-pop
• Utveckla fler pop-rockgrupper Målet är minst 10 st
Dans
• Hitta finansiering till att behålla indisk dans på Kulturskolan. (finansierat av
Kulturrådet fram till juni 2020)
• Utveckla dansshowen
• Hitta fortbildningskurs inom ballet och show/street
Instrumentalt
• Anställa en kombinerad tjänst i gitarr, piano, bas och trummor.
• Alla elever ska utmanas efter deras förmåga.
• Undervisningen utgår från gruppundervisning, Självklart finns det undantag.
Övrigt
• Anställa en administratör tillfälligt.

Synliggörande av Kulturskolan
• Vi ska finnas med på olika kommunala och icke kommunala evenemang efter
förmåga.
• Vi ska finnas med och bli bättre på att utnyttja facebook, instagram och andra
sociala medier.
• Vi ska fortsätta våra samarbeten med skolorna i Älmhults kommun.
• Vi ska använda oss av veckobladet mer.
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Digitalisering
Digitalisera verksamheten
• Alla ska kunna ansöka till Kulturskolan via webben
• Kommunikationen mellan lärare och elev ska kunna ske digitalt.
• Mer användning av digitala hjälpmedel i vår undervisning med eleverna.
Samarbeten med skolor
• Vi vill fortsätta och permanenta vårt rytmikprojekt ute på förskolorna där vi
ser det finns ett stort behov.
• Vi vill fortsätta och permanenta vårt samarbete med kommunens skolor för
barn och ungdomar med funktionsvariationer.
• Vi vill starta samarbete och erbjuda musik/teater för vuxna med
funktionsvariationer.
• Vi vill starta upp ett kommunövergripande projekt som kallas 2:ornas kör
med samtliga 2:or i kommunen.
Samarbete internationellt och över kommungränser
• Vi vill samarbeta över kommungränserna i olika projekt.
• Vi vill hitta en vänort i ett annat land för att kunna resa med elever. I
sammanband med detta instifta stipendium.
Riktade bidrag
• Vi ska hela tiden vara uppdaterade och aktivt söka bidrag från bland annat
kulturrådet men också se om det finns andra möjligheter att söka bidrag för
vår verksamhet.

Övrigt
• Vi vill kunna erbjuda workshop vid några tillfällen per år för att inspirera
eleverna.

