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1. Målsättning
Hällefors Kulturskola skall ha som målsättning att:
-ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt
artikel 2, 6, 13 och 31 i barnkonventionen.
- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.
- Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och
uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
- Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.
- alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till eget skapande och fördjupning
inom musik, bild och form, teater, dans och andra estetiska uttrycksformer.
För att möjliggöra detta behövs det erbjudas verksamhet i minst fyra estetiska
ämneskurser.

- bedriva fritidsverksamhet på eftermiddagar och kvällstid för kommunens
barn och ungdomar.
- stärka barn och ungdomars självförtroende och främja kreativitet, nyfikenhet
och gemenskap.
- uppmuntra barn och ungdomar till att uppskatta och ta del av andras
konstnärliga utövande.
- alla barn och ungdomar oavsett förutsättningar och förkunskaper, ska känna
sig välkomna, trygga och bli sedda i verksamheten.
- medverka till bra uppväxtvillkor och inkludering genom kulturutövande för
barn och ungdomar.

1.1

Samverkan

Kulturskolan skall ha som målsättning att samverka med förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan. I det arbetet skall:
-

elevers spontanitet, kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och
uttrycka sig odlas och utvecklas.

-

elever ges förutsättningar att gestalta kunskap och tankar genom
estetiska ämnen och berikas på så sätt med fler språk att uttrycka
sig med.

-

sammanhang skapas i lärandet genom gemensamma projekt och
teman.

Genom Kulturskolesamverkan i Örebro län bedrivs samverkan mellan länets kulturoch musikskolor och länets olika kulturaktörer, för att bland annat öka utbudet för
eleverna och skapa erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

1.2

Resurser
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Kulturskolans undervisning ska bedrivas i verksamhetsanpassade lokaler som har
lämplig utrustning. Undantag för detta är när undervisningen av praktiska skäl
behöver förläggas på annan ort, eller vid till exempel uppsökande kulturprojekt och
undervisning via digitala medier.
Undervisningen ska ledas av utbildade lärare eller av personer med stor
erfarenhet inom sin konstform.
Det ska finnas välutrustade instrumentförråd, kostymförråd, bildförråd och
förråd till fritidsklubbarna. Det ska finnas teknik för samtliga ämnen och för
undervisningens behov, samt för att kunna genomföra föreställningar och
framträdanden av olika storlek och slag.

2 Syfte
Policyn ligger till grund för beslut och styrning av Kulturskolans verksamhet.

3 Kulturskolans verksamhet
Kulturskolan erbjuder ämneskurser inom bild och form, film, dans, teater,
sång, instrumentalundervisning och två fritidsklubbar. Då Kulturskolan
utvecklas i takt med samtiden kan kursutbudet ändras efter behov och
efterfrågan.
På Kulturskolan förekommer gruppundervisning och individuell
undervisning. Ämnets förutsättningar och elevens ålder styr vilka former
som används.
Föreställningar, konserter och utställningar är en viktig del av undervisningen.
Likaså är samverkan inom och mellan konstformerna, genom exempelvis
gemensamma föreställningar och olika slag av arrangemang mellan ämnena
en förutsättning för verksamheten.
Det ska vara möjligt att fördjupa sig inom Kulturskolans ämnen för dem som
har ett brinnande intresse och/eller vill förbereda sig för vidare studier.
I den mån det är möjligt ska det gå att hyra instrument.

