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Vision och syfte
Genom Kulturskolan ska vi lyckas med att nå visionen: ”Ett resultat - som känns i eleven, - som syns i
omgivningen och – som märks i skolan”.
Kulturskolan i Falkenberg står för både de traditionella uttrycksmedlen och instrumenten men ska
även vara öppen för förnyelse genom nytänkande samt nydanande.
Kultur är en viktig del i samhällsbyggandet och är en grund för demokratisk ordning. Kultur är
karaktärsdanande och stärker självkänsla och självförtroende hos individen.
I ett samhälle som står i ständig förändring och utveckling behöver vi människor som är kreativa och
som vågar tänka i nya eller annorlunda banor. Kulturskolan i Falkenberg är viktig för att skapa en
miljö där barn och ungdomar skall ges möjlighet att växa som personer och utveckla sin kreativitet.
Kulturskolan i Falkenberg är en viktig del för att förverkliga Falkenbergs kommuns vision ”Vi växer
för en hållbar framtid” och Barn- och Utbildningsnämndens vision att ”Alla ska lyckas” utifrån sina
egna förutsättningar och behov.
Verksamhetens förutsättningar – Vi lär ut Kultur
Det är viktigt att se Kulturskolans arbete som
A. En miljö som skapar förutsättningar för samtliga barn och ungdomar att växa som individer med
självkänsla och självförtroende.
B. Ett hälsofrämjande perspektiv där barn och ungdomar får en positiv och lustfylld uppväxt.
C. En plattform för att barn och ungdomar ska må bra och ha det bra i sin nuvarande och framtida
livssituation.
D. En tillgång för Falkenbergs Kommun och något som lockar människor att flytta hit.
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Kulturskolans övergripande mål kopplat till BUN:s övergripande mål: Inflytande, delaktighet och
ansvar, Samverkan, Lärmiljö, Resultat och resurser samt Lärande
1. En verksamhet för alla barn och ungdomar
•

Kulturskolan är verksam i hela Falkenbergs Kommun och är öppen för att nå ut till alla barn
och ungdomar oavsett var de bor samt är en arena för estetiska lärprocesser.

2. Alla ska lyckas utifrån sina egna förutsättningar
•

•

Kulturskolan bedriver ett långsiktigt arbete där barn och ungdomar utvecklar sina kunskaper i
respektive ämne samt känner att de gör framsteg i sitt utövande. Kulturskolan arbetar med ett
hantverk i en process som tar tid.
Kulturskolan ökar med hjälp av kulturens inneboende kraft och metod elevens medvetenhet
om sin egen lärprocess. Kulturskolan samarbetar/har ett utbyte med de obligatoriska och
frivilliga skolformerna kring elevens utveckling och sätt att lära

3. Roligt att lära
•
•

Kulturskolans personal möter alla barn och ungdomar på ett sätt som gör att de tycker det är
roligt att gå till Kulturskolan.
Kulturskolan är en skola att längta till

4. Att känna stolthet
•

Elever och personal känner en stolthet över att medverka i Kulturskolans konserter och
framträdanden i musik, bild, dans och drama.

5. Bidra till Falkenbergs Kulturliv
•

Kulturskolans lärare och elever bidrar och medverkar till ett rikt kulturliv i Falkenberg, där
Kulturskolan som kulturbärare driver på utvecklingen.
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Kulturskolans verksamhetsmål
1. Utifrån principen om likvärdighet och för att nå en högre måluppfyllelse med utgångspunkt i att alla
ska lyckas ska kulturskolans lärare:
•

•
•

Arbeta med Kulturskolans frivilliga verksamhet i form av bild, dans, musik och drama både
enskilt och i grupp. Kulturskolan bidrar till att utveckla talanger och involvera elever i en
gemensam föreställning varje år.
Arbeta med elever i anslutning till fritidshemmens verksamhet efter skoldagens slut och skapa
en positiv och meningsfylld fritidsaktivitet för barn och ungdomar i Falkenbergs Kommun
Arbeta med estetiska lärprocesser och finna ett nära samarbete med personal i de obligatoriska
och frivilliga skolformerna utifrån deras behov.

2. En Kulturskola som märks i och utanför Falkenberg
•
•
•

Kulturskolan bedriver ett medvetet arbete med att understödja och samarbeta med
kulturföreningar genom nya medlemmar och aktörer som är utbildade vid Kulturskolan.
Kulturskolan avtalar med kommunen om medverkan med ensembler och grupper vid olika
evenemang.
Kulturskolan arrangerar egna och medverkar i olika festivaler och evenemang i kommunen.

3. Kompetenta pedagoger
Undervisningen bedrivs av utbildade och kompetenta pedagoger och vi fortsätter att rekrytera de bästa
pedagogerna med ett professionellt förhållningssätt både som människa, konstnär och pedagog.
4. Delaktighet och inflytande
Barn och ungdomar i Falkenberg är med och påverkar innehållet i Kulturskolans verksamhet bland
annat genom sin styrelse i lokalavdelningen för Riksförbundet Unga Musikanter. På så vis är
Kulturskolan ständigt i förändring vilket ger möjligheter för barn och ungdomar att arbeta med både
nya och traditionella uttrycksformer.
På samma sätt som Kulturskolan har en viktig uppgift att fylla i skolan och i samhället i stort är det
viktigt att Kulturskolan har en öppen och effektiv dialog med sin omgivning.
På så vis kan Kulturskolan lyckas med att nå ”Ett resultat - som känns i eleven, - som syns i
omgivningen och – som märks i skolan”.
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