
KARTLÄGGNING AV KULTURSKOLORNAS BEHOV AV STÖD

DISKUSSIONSFRÅGOR

Ett stödmaterial för diskussion om utveckling av kulturskolan



INLEDNING

• Detta material är tänkt som ett stöd för verksamma inom kulturskolan – som en inspiration till 
ert utvecklingsarbete. 

• Diskussionsunderlaget bygger på rapporten Kartläggning av kulturskolornas behov av stöd. 
Rapportens huvudsakliga syfte är att analysera vilka stöd som Kulturskolecentrum bör ge till 
landets kulturskolor. 

• Hur kan ni arbeta med frågorna? 

• Läs rapporten, använd de frågor som är relevanta för er. 

• Samla de förslag och områden som ni vill jobba vidare med.

• Återkoppla gärna till Kulturskolecentrum om tips och förslag ni vill sprida till andra kulturskolor! 



VART ÄR NI PÅ VÄG? 

• Vilka är era största utvecklingsbehov 
idag? Vad skulle ni vilja utveckla? 

• På kort sikt? På lång sikt? 



MÅL FÖR UTVECKLINGSARBETET

• Har ni haft diskussioner om vad ni vill 
utveckla? 

• Har ni satt upp mål som ni arbetar emot? 

• Finns det en plan för utvecklingsarbetet? 

• Vilka har involverats i planeringsarbetet?

• Pedagoger?

• Huvudman?

• Unga som deltar i kulturskolan idag?

• Unga som ni inte når idag? 

• Behöver ni stöd i att planera ert 
utvecklingsarbete?  



HUVUDMANNENS INVOLVERING I KULTURSKOLAN

• Vilket stöd upplever ni från er huvudman? 

• Kring kulturskolans inriktning och 
målsättningar? 

• Kring utvecklingsbehov? 

• I samverkan med andra delar av 
förvaltningen? 

• Hur ofta har ni kontakt/dialog med 
huvudmannen? Med politisk nivå? 

• Vilket stöd skulle ni önska? 

• Hur kan ni arbeta för att involvera er 
huvudman i högre utsträckning? 



KUNSKAPSDELNING GENOM LÄRANDE EXEMPEL

• Vilka teman eller utvecklingsområden 
skulle ni uppskatta lärande exempel 
inom? 

• Vad skulle ni på kort sikt vilja ha ett lärande 
exempel inom, för att komma igång? 

• Hur ska ni använda er av dessa lärande 
exempel? 

• Vilka lärande exempel kan ni dela med er 
av? 

• Finns något som ni gör extra bra, eller 
lärdomar som ni dragit, som ni kan dela 
med er av idag? 

• Gå då in på Kulturskolecentrums hemsida 
och dela!



VAD VILL NI UTVECKLA

• Vilka teman eller utvecklingsområden 
skulle ni vilja utveckla? 

• Hur vill ni komma vidare med dem – från 
vilket håll kan ni hämta inspiration och 
stöd?  Ex vis 

• samverkanspart, huvudman, regional aktör 

• Finns det andra aktörer, t ex föreningar 
som är duktiga inom ett av era 
utvecklingsområden? 

• Kan ni samverka med den eller de 
aktörerna? 



ATT NÅ UT TILL MÅLGRUPPEN

• Vilken kunskap har ni om de unga som ni 
når respektive inte når ut till? 

• Har ni gjort en målgruppsanalys? 

• Om ja, hur använder ni den? 

• Om nej, har ni behov av att närmare 
analysera vilka ni når och inte når?

• Hur skulle ni använda denna kunskap? 

• Kan ni göra en målgruppsanalys själva? Om 
inte, vem kan ni vända er till? Någon i 
kommunen?

• Vet ni varför vissa unga inte deltar i 
kulturskolan? Varför unga från vissa delar 
av kommunen inte deltar? 

• Hur involverar ni unga i beslut om vilken 
verksamhet ni ska erbjuda? 

• Har ni frågat vad unga i kommunen skulle 
vilja se för verksamhet? 

• Har ni samarbete med någon 
elevförening?

• Om nej, är det önskvärt? 



HUR SKA ARBETET KOMMA IGÅNG? 

• Hur ska ni prioritera de 
utvecklingsområden som ni landat i? 

• Hur ska ni få tid till det arbete som krävs av 
er? 

• Hur ska ni omfördela resurser till detta 
arbete – vad ska ni göra mindre av? 

• Vem av er gör vad? 

• Planera ert arbete tillsammans!

• Finns något material som ni kan ha 
användning av på Kulturskolecentrums 
hemsida?
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