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1 Förutsättningar kulturskolan 

Elever och personal  

Elever och personal 2017 2016 

Andel lärare med lärarbehörighet för den 
undervisning de bedriver inom 
kulturskolan 

12 samt 2 teaterlärare 12 samt 2 teaterlärare 

Antal elever/lärare   

Antalet elever totalt Betalande 338 totalt 899 Betalande 309 totalt 860 

Antalet musikelever 274 244 

Antalet dramaelever 372 257 

Antalet danselever Bet. 29 Dans i skolan 150 Bet. 23 Dans i skolan 160 

Antalet konstelever 49 25 

Antalet teaterelever 25 17 

Sammanfattning - förutsättningar 

Förutsättningar i form av budget, lokaler och personal har inte förändrats. 

Det är svårt att ha en kulturskola för alla med 6,5 tjänster. Intäktskravet når vi inte. 

Lärartimmarna räcker inte till för att få in så många inskrivna elever som vi skulle behöva. Det 

är svårare att bibehålla kvalitet och kvantitet i orkesterverksamheten. Vår kö ökar. Vi får 

signaler att avgiften är för hög. Vi arbetar med många fler elever när verksamheten är gratis. Vi 

gör många satsningar för att synas och bemöta medborgarna. Vi når onekligen fler och fler. 

Hösten 2016 antälldes en "integrationslärare" en lärare från Syrien i världsmusik och dans. För 

att kunna behålla verksamheten även våren 2017 anställdes han på nytt med medel från 

kulturrådet. Det handlar om att forma ett attraktivt erbjudande för barn och unga, att balansera 

olika intressen och behov samt skapa förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. 

  

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Kulturskolan ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla kommuninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen upplevs tillsfredställande. Vi har kunnat genomföra nästan alla aktiviteter med 
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bra resultat 

Analys: 

Kulturskolan erbjuder bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov och har 

prioriterat de grupper barn och unga, funktionsnedsatta och personer med annat modersmål än 

svenska. Vi har arbetat med publikutveckling och kommunikation via t.ex. sociala medier med 

fokus på tillgänglighet. Vi upplever en ökning av besökare och vi når fler människor med olika 

bakgrund. Vi har varje år många föreställningar, också i år. Detta är en aktivitet som är viktig 

och som organiseras tillsammans med elever och i samarbete med många aktörer i Tranemo 

kommun. Alla planerade föreställningar har genomförts. Samarbetet med Röda Korset för 

finansiering av lektioner i grundkurs har kunnat fortsätta och vi ser att verksamheten fungerar 

väl och att kulturskolan bidrar till integration och fortsatt deltagande i övrig 

kulturskoleverksamhet. Många nya elever med invandrarbakgrund har börjat på gymnasiet och 

tiden som kulturskolan disponerar för musiklektioner är inte tillräcklig för att möta efterfrågan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta med samma typ av verksamhet. HT 2017 kommer kulturskolan vara 

avgiftsfri och vi kommer att prioritera nya grupper. Vi kommer att utveckla verksamheten med 

flera kurser för att vidga deltagandet. Vi kommer att utvärdera arbetet med publikutveckling 

och fortsätta utveckla det. Dramapedagogen kommer att fortsätta att samarbeta med 

grundskolan och gymnasiet och ska kontinuerligt möta elevhälsoteamet. Vi vill försäkra oss att 

vi får det bästa resultat utifrån de behoven som skolan har. Vi har inga ekonomiska resurser för 

att fortsätta arbetet men världsmusiklärare och är rädda att inte kunna nå grupper nyanlända 

och ensamkommande i samma utsträckning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Besökare till våra föreställningar 

1 250 200 625 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre, ingen Globalfestival. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Antal föreställningar minskar det året vi 
inte arrangerar Globalfestivalen. Vi jobbar 
med publikutveckling och vi kan se ett 
bra utfall. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturskoleföreställningar 
2016/17 

80 50 160 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Efterfrågan är alltid stor. Vi samarbetar 
med många aktörer. Våra elever vill 
gärna uppträda och kommunen erbjuder 
många möjligheter till det. 

  

 Andel elever i förberedande klassen 
som har deltagit i kulturskolans 
grundkurs. 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Alla elever som har sin verksamhet i 
förberedelseklassen har deltagit i 
kulturskolan grundkurs. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Detta är ett samarbete mellan Röda 
Korset, Limmared skolan och 
kulturskolan. Det har pågått flera år med 
önskad resultat. 

  

 Antal nyanlända gymnasieelever 
som deltar i kulturskolans verksamhet 

90 100 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Mycket bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Världmusiklärare anställdes ht 2016 för at 
nå dessa ungdomar. Ny dramapedagog 
arbetade med klasser på gymnasiet och 
den ordinarie musikläraren har också 
undervisat flera nyanländaelever. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Elever och andra medborgarre ska trivas på Kulturskolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Det är eleven och medborgares nöjdhetsgrad som avgör hur väl vi lyckas med våra 

målsättningar. Allt tyder på att vi har en god måluppfyllelse. Kulturskolan är uppskattad av 

eleverna och målsman. 

Analys: 

Under läsåret har vi regelbundet att haft en dialog via enkäter, föräldrarförening, elevråd m m 

för att kunna mäta trivsel ppå kulturskolan. Resultatet är mycket glädjande och visar att 

kulturskolan håller en bra kvalitet och är mycket uppskattade av elever och målman. Vi 

samarbetar med kulturgrupper i kommunen och de utnyttjar våra lokaler och utrustning. Det är 

mycket uppskattat och vi får mycket positiv feedback. Alla elever som slutar får frågor om 
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trivsel och 98 % svarar att de har upplev tider på kulturskolan som trivsam. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det finns anledning att vara nöjd med utvecklingen. Vi ska vara dock uppmärksamma och 

säkra kvalitén genom att alltid fråga oss vilka är anledningar till de goda resultaten. Vi måste 

utveckla metoden för undersökningar för att nå fler elever och målsman. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som trivs på 
Kulturskolan 

98 100 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lite bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Elever som deltar i kulturskolans 
aktiviteter är mycket positiva till den 
verksamhet som bedrivs idag. Barn 
upplever att de lär sig och utvecklas och 
att det finns ett stort mått av 
medbestämmande. Elever är nöjda med 
utbudet och tiden för undervisningen. De 
ser kulturskolan inte bara som en plats 
för inlärning utan också som en plats för 
social samvaro. 

  

 Andelen besökare som trivs i 
samband med aktiviteter 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det samma. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi tillfrågar inte publiken och besökare 
om de trivs hos oss. Vi får feedback från 
elever och målsman via 
elevrepresentanter och vänkretsen, vår 
föräldrarförening. Vi upplever att 
besökaren är mycket nöjd med vår 
verksamhet. Andra grupper än elever och 
målsman som besöker kulturskolan för 
att verka, kulturaktörer, dansgrupper, 
konstnärer etc upplever att vi har en 
välkomnande och öppen attityd. 

  

  

 Andel kulturutövare utanför 
verksamheten som trivs på kulturskolan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Liikvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi upplever att det är kulturskolans 
tillåtande, flexibel och öppen attityd som 
gör att de fria kulturgruipper som verkar i 
lokalerna trivs. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som slutat som har trivs 
på kulturskolan 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

När eleven slutar kan det bero på diverse 
faktorer. Trivsel är ändå en förutsättning 
för att fortsätta. Det vi vill veta med 
svaren från eleverna är om de ändå 
trivdes under tiden hos oss. 90 % kan vi 
känna oss relativ nöjda med. Eleverna 
anger andra orsaker till varför de inte 
fortsätter hos oss.Ofta relaterade till 
tidsbrist p g a andra aktiviteter. 

Det är dock för få som svarar på 
enkäterna, vi måste utveckla metoden för 
bättre måluppfylellse. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Barnens/elevernas/de studerandes nöjdhet på kulturskolan ska 

vara på en hög nivå 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Enkäterna visar att en klar majoritet av eleverna och målsman i kommunen har en positiv 

inställning till kulturskolan. Resultatet visar bland annat att: 

 

90 procent anser att de lär sig och utvecklas i kulturskolan 

nade 

på 

60 procent instämmer i att kulturskolan fyller en social funktion och är en plats för att träffa nya 

vänner 

Analys: 

Elever och målsman till elever som deltar i kulturskolans aktiviteter är mycket positiva till den 

verksamhet som bedrivs idag. Både barn och målsman upplever att barnen lär sig och utvecklas 

och att det finns ett stort mått av medbestämmande. Elever och målsman är nöjda med utbudet 

och tiden för undervisningen. De ser kulturskolan som en plats för inlärning men också som en 

plats för social samvaro. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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En framtida utmaning är att fortsätta vidareutveckla utbudet utifrån elevernas intressen och 

samtidigt bidra till att väcka lust och nyfikenhet för andra uttryck, t ex ett för eleven okänt 

instrument eller en ny dansstil. Det handlar också om att forma ett attraktivt erbjudande för 

barn och unga, att balansera olika intressen och behov samt skapa förutsättningar för ett mer 

jämlikt deltagande. Arbetet med att utveckla kulturskolan framöver måste också i högre 

utsträckning än idag fokusera på att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. En 

viktig uppgift handlar om att undersöka varför vissa barn inte deltar i de verksamheter som 

erbjuds. Vi vet att faktorer som föräldrars utbildningsnivå och eget kulturutövande kan 

påverka likväl som köer, socioekonomiska faktorer, kulturell bakgrund och etnicitet. För att nå 

nya gruper kommer kulturskolan vara avgiftsfri under HT 2017 då det största hindret för 

deltagande har varit avgiften. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är nöjda på 
kulturskolan 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt, 98 procent är nöjda eller 
mycket nöjda med kulturskolan som 
helhet. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Undersökningens  svarsunderlag ger ett 
otvetydigt positivt resultat. Elever och 
föräldrar till elever som deltar i 
kulturskolans aktiviteter är mycket 
positiva till den verksamhet som bedrivs 
idag. Både barn och föräldrar upplever att 
barnen lär sig och utvecklas och att det 
finns ett stort mått av medbestämmande. 
Elever och föräldrar är nöjda med utbudet 
och tiden för undervisningen. De ser 
kulturskolan som en plats för inlärning, 
färre även en plats för socialutveckling. 

Siffrorna visa att resultatet är likvärdigt 
och vi bedömer att enkäten är densamma 
och att svarsfrekvensen kunde vara 
mycket högre. Vi känner oss nöjda med 
resultatet. 

Kompetenta lärare som tillsammans 
arbetar för att de som möter kulturskolan 
ska känna: nöjdhet (nöjd som helhet) 
lärorikt, medbestämmande, utbud, social 
samvaro, och att tiden räcker till för 
egenutveckling. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 De studerande ska känna sig trygga i  verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100 % av de som svarar upplever att de känner sig trygga i verksamheten. Vi önskar bättre 

svarfrekvens. 



Kulturskolan, Kvalitetsanalys 16/17 9(20) 

 

 

 

Analys: 

Frågan är viktigt och vi arbetar för att skapa en trygg miljö och för att skapa samsyn på 

kulturskolan. Vår uppfattningen är att våra elever är trygga i verksamheten. De är engagerade 

och delaktiga i våra projekt. Antal föreställningar per år med stort elevinflyttande är tecken på 

att elever trivs och känner sig trygga. Frågan är centralt och alltid aktuellt på Kulturskolan, 

elever har ett stort inflyttande och nära kontakt med både lärarna och ledning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Digital enkär för att öka svarfrekvensen.Utbildning, HBTQ, integration. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen studerande som känner sig 
trygga i verksamheten 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Frågan är centralt och aktuellt på 
Kulturskolan, elever har ett stort 
inflytande och nära kontakt med både 
lärarna och ledning. Detta skapar 
trygghet. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Målgruppen för verksamheten inom kulturskolan ska känna sig 

trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever och får indikationer att resultatet är tillfredställande. 

Analys: 

Via öppet hus och föreställningar träffar vi elever, målsman och publik. Inför varje evenemang 

utser vi en producent. En av frågorna är publikutveckling och hur besökarna ska känna sig 

trygga. Bra annonsering, tider, lokaler och konferencierer är förutsättningar för att lyckas. 

Vänkretsen och elevrepresentanter ger oss positiv feedback. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla kontakten med målgruppen genom sociala medier. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel personer inom målgruppen för 
verksamheten inom kulturskolan ska 
känna sig trygga 

100 100 100 % 

Analys 

Via öppet hus och föreställningar träffar vi 
elever, målsman och publik. Inför varje 
evenemang utser vi en producent. En av 
frågorna är publikutveckling och hur 
besökarna ska känna sig trygga. Bra 
annonsering, tider, lokaler och 
konferencierer är förutsättningar för att 
lyckas. Vi upplever och får indikationer att 
resultatet är mycket bra. Vi utvärderar 
alla aktiviteter med vår föräldraförening 
och elevrepresentanter. Vi vet att vi har 
förbättrat vår bemötande. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever att kulturskolan bidrar till att medborgare kan leva ett bra kulturliv genom 

upplevelser och deltagande. Alla är välkomna att delta och vi jobbar aktiv för integration. 

Analys: 

Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är 

grundläggande mänskliga behov. För kulturskolan är alla människor rätt att ta del av kultur ett 

övergripande mål för verksamheten. Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett 

fundament för en demokratisk utveckling och en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Kulturskolan bedriver ett angeläget arbete med att skapa möjligheter för barn och 

unga att ta del av och utöva kultur och verksamheten står för en betydande del av det totala 

utbud som idag erbjuds barn och unga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kulturskolan står inför flera utmaningar. I fokus står frågor som kompetensförsörjningen av 

lärare, behovet av statistik, uppföljning, integration, mångfald framförallt i deltagandet men 

även i utbud av kurser. HT 2017 kommer att vara avgiftsfri och vi upplever redan att fler från 

nya grupper anmäler sig til verksamheten. Nya kurser startas för bättre måluppfyllelse. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 



Kulturskolan, Kvalitetsanalys 16/17 11(20) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal besök träffpunkten 

0 20 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Träffpunkten i den form som utvecklade 
under 2015/16 har inte funnits. 
Kulturskolan har  informerat och träffat 
målsman och ungdomar via andra 
kanaler. t ex Öppet Hus Kulturskolan är 
tillgänglig. 

 Andel elever (7-16 år) som deltar i 
musik- eller kulturskola. 

696 % 1 000 % 69,6 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Marginellt högre antal, 5 fler elever. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Antal lärartimmar är samma som 
2104/15. Undervisningsformerna har inte 
heller ändrats. Den enskilda 
undervisningen genomförs mestadels på 
skoltid. Lektionerna är oftast 20 minuter 
långa. Gruppundervisningen skulle 
innebära längre lektionstid och 
indikationer från målman och elever är att 
de är nöjda med nuvarande system och 
inte kan tänka sig att lämna 
skollektionerna längre tid. 

Målsman och elever upplever också att 
avgiften de betalar ska ge rättighet till 
enskild undervisning på mins 20 minuter. 

Övriga kommentarer: 

Summan av elevantalet som deltat i 
kulturskolan ska analyseras som 
följande: 

1. Betalande elever 304 

2. Dramaundervisning (avgiftsfritt) 
totalt per år 257 elever. I 
perioder av 8 veckor 

3. Gymnasiet  (avgiftsfritt) kör och 
ensemble 35 elever 

4. Dans i skolan (avgiftsfritt) 100 
elever 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel utlandsfödda (7-16 År) som 
deltar i kulturskolan 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inte haft det som mått tidigare. Det 
är dock en liten förbättring i jämförelsen 
med 2014. Efter diverse 
informationskvällar, öppet hus etc. borde 
antalet varit högre. Att jämföra med 
"prova på" verksamheten där det är ca 50 
elever som kommer. Denna verksamhet 
är avgiftsfri. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Kulturskolan är öppen för alla och vi 
träffar alla elever på grundskolan när vi 
presenterar verksamheten. Dock saknar 
vi anmälningar från utlandsfödda. När vi 
aktiv söker upp utlandsfödda ungdomar 
blir resultatet annorlunda. Då vill många 
prova på och trivs. Att prova på är 
avgiftsfritt. Väldigt få fortsätter efter att 
prova på perioden p.g.a. avgiften. 

Övriga kommentarer: 

37 elever är inskrivna och betalar 
avgiften. ca 50 får undervisning i 
projektform. Vi vet inte hur många 
utlandsfödda elever vi har i verksamhet 
som eleverna inte är inskriva. Drama, 
dans i skolan. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla elever, vårdnadshavare och medborgare som kommer i 

kontakt med Kulturskolan ska känna sig väl bemötta 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Det kommer att uppnås 

Analys: 

"All personal på kulturskolan är goda förebilder och bemöter elever och vuxna på ett 

respektfullt och jämlikt sätt.” Fortsätter vi att ha förhoppningen att vi gör rätt saker och vi når 

önskat resultat. 

Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligheten på hemsidan och har utvecklat sociala medier. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kulturskolans likabehandligsplan och värdegrund ska vara välkända och finnas tillgängliga för 

alla på kulturskolan och på hemsidan. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever, vårdnadshavare och 
besökare som anser sig väl bemötta 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Kulturskolans aktiviteter bedrivs både i 
skolform och offentligt.All kontakt med 
oss byggs på respekt för människors lika 
värde, den enskilda människans 
värdighet och individens 
självbestämmande och integritet. 

Övriga kommentarer: 

Vi kommer att förändra enkäten till digitalt 
för att försöka få fler svar. Det finns 
anledning att tro på att de som svarar är 
just de som är nöjda. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Invånaren som kommer i kontakt med Kulturskolan via epost ska 

uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, snabb 

och korrekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Upplevs bättre, vi får signaler på att alla lärare arbetar inte på samma sätt och brister upplevs. 

Analys: 

Sedan anställningen av kulturassistenten har vi kunnat jobba med service. Vi har samsyn  och 

arbetat för att försäkra att alla som jobbar på kulturskolan ska kunna hantera verktygen som 

kan garantera korrekt handläggning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa grundprinciper och riktlinjer för hantering av kommunikation via e-post och telefon med 

kommuninvånaren. Intern utbildning. Fortsätta utvecklingen av hemsidan och förbättra 

kommunikationen via sociala medier. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel invånare som i kontakt med 
kulturskolan upplever att ha fått ett gott 
bemötande, bra service, snabb och 
korrekt handläggning 

50 100 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi upplever en förbättring, dock visa 
brister. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Skapande av grundprinciper och riktlinjer 
för hantering av kommunikation via e-
post och telefon med kommuninvånaren 
har bidragit till förbättringen. Det upplevs 
dock som att inte alla lärare är lika 
tillgängliga. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vår bemötande är på hög nivå gentemot elever och brukare. 

Vår bemötande inom gruppen av anställda på kulturskolan är inte på hög nivå. 

Analys: 

Vi har utbildat oss i HBTQ, vi har diskuterat vår värdegrund. Öppet hus har utvecklats i frågan 

om bemötande. Vår undervisning är Individuell anpassad. Vi känner oss nöjda med vår 

bemötande med elever och brukare. Trots detta upplever vi att bemötande inom gruppen son 

arbetar på kulturskolan måste bli bättre. Gruppen behöver utvecklas och utbildas i bemötande 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt utbildning och diskussioner som ska leda till ett bättre bemötande. 

  

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och 

möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han 

blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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God måluppfyllelse 

Analys: 

Våra lokaler har varit tillgängliga för medborgarna, de har använts utanför verksamhetens 

normala tider av olika kulturutövare.Vi har samarbetat med många kulturaktörer och varit 

öppna för andras uttryck och kulturellt skapande. Vi lyssnar alltid och är tilllåtande och 

accepterande. Centralt i verksamheten. I alla sammanhang stödjer vi initiativ som kan bidra till 

ökad jämlikhet och samveerkan med medborgarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta på samma linje. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Tillgängligheten via kommunens hemsida ska förbättras 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Kulturskolan arbetar aktiv för att förbättra hemsidan med de nya tillgängliga verktygen. 

Analys: 

Vi har en ansvarig för utveckling av hemsidan, vi förbättrar och håller siten hela tiden. Lärarna 

är engagerade och kommunikationen med medborgarna förbättras med nya digitala vertyg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att arbeta vidare med hemsidan som ska upplevas levande och aktuell. Anmälan 

och avanmälan till kulturskolan ska kunna göras digitalt och direkt på hemsidan. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen besökare som trivs i 
samband med aktiviteter 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det samma. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi tillfrågar inte publiken och besökare 
om de trivs hos oss. Vi får feedback från 
elever och målsman via 
elevrepresentanter och vänkretsen, vår 
föräldrarförening. Vi upplever att 
besökaren är mycket nöjd med vår 
verksamhet. Andra grupper än elever och 
målsman som besöker kulturskolan för 
att verka, kulturaktörer, dansgrupper, 
konstnärer etc upplever att vi har en 
välkomnande och öppen attityd. 

  

  

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Utveckla ett välfungerande systematisk brandskyddsarbete 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis 

Analys: 

Rutiner kring brandskyddsarbete och ansvarsfördelning fungerar. Brandskyddspärmen ska 

uppdateras 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ronder, pämar och fortsatt utbildning  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturskolelärare som deltar i 
utbildningen 

12 12 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ny aktivitet 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi valde ett datum där alla lärare kunde 
delta. Inga lärare arbetar 100 % men 
brandskyddsutbildningen ska genomföras 
regelbundet och prioriteras. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Under året har vi haft god måluppfyllelse bland annat med hjälp av de extra medel vi fått för 

integration och för att nå nya grupper. Under hösten fick kulturskolan medel från kommunen 

för integration. En extra lärare anställdes en termin och vi kunde nå ca 90 nyanläda elever. Vi 

fick också medel från kulturrådet, med det kunde vi fortsätta med integrationsläraren även 

vårterminen. 

Kulturskolan har en bred verksamhet med mycket kompetent personal. Man lägger mycket 

fokus på föreställningar där konstformer ofta blandas till en helhet som är utvecklande för 

eleverna. Det är också följaktligen inom kvalitetsområdena som arbetssätt och lärarroll samt 

utveckling och lärande som kulturskolan har sina främsta styrkor. En positiv anda präglar 

förhållandet mellan lärare och elever. Både målsman och elever vittnar om att de är stolta över 

att vara en del av kulturskolan. Elever stimuleras och entusiasmeras, trivs på kulturskolan och 

känner sig trygga. Vår utåtriktade verksamhet är stort och vi utökar samarbete som leder att 

fler kommer i kontakt med Kulturskolan. 

Detta är vi särskild nöjda med: 

Våra elever trivs och känner sig trygga. Vi är överens med eleverna om hur vi når önskade mål, 

t ex vid repertoarplanering. Tydlig information till elever och målsman via broschyr, hemsidan 

och sociala medier. Kulturskolan har verkat för att flickor och pojkar fått lika stort utrymme och 

inflytande i verksamheten. Det finns elevrepresentant i Kulturskolans Vänkrets. Vi har arbetat 

för integration och deltagit i alla samverkansgrupper för att göra kulturskolan tillgänglig för 

alla medborgare. Vi har haft många föreställningar och genomfört allt som vi har planerat. 

Integrationen, inflyttande och tillgängligheten har varit på hög nivå. 

Kulturskolan är en mötesplats. Vi har kunnat se ett ökat antal brukare utanför ordinarie 

undervisningstid. Lokalerna används för kulturaktiviteter av elever och civilsamhället.  En 

positiv utveckling. 

Mindre nöjda med: Personalen känner sig inte trygga med digitala verktyg och e-posthantering 

fungerar inte tillräckligt bra trots utbildning. Personalen har uttryck missnöje med den fysiska 

arbetsmiljön och bemötandet inom gruppen som arbetar i verksamheten är inte på hög nivå 

dock bättre än förra läsåret. 

Den stora utmaningen är att skapa förutsättningar för alla för att kunna delta i verksamheten. 

De få lärartimmar vi disponerar gör det svårare att rekrytera elever för att bibehålla bredden i 

orkesterverksamheten. Vi upplever att det blir svårare att göra schema, "större konkurrens med 

grundskolan" och vi måste utveckla samarbetet. 

Avgiften till kulturskolan. Kulturådets medel kommer att användas för att göra kulturskolan 

avgiftsfri HT 2017. Kulturskolan deltar i samverkansgrupperna för integration i Tranemo 

Kommun, samarbetar med socialtjänsten. Gör besök på migrationsverkets boende, samarbetar 

med skolan, folkbiblioteket, föreningar som har ungdomsverksamhet och internationella 
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föreningar. Vi har kartlagt situationen i vår kommun och skapat möten med många 

samhällsgrupper. Det har gett resultat och fler än vi trodde har hittat till oss. Nya 

arbetsmetoder och pedagogik ska tillämpas för att fler ska kunna ta del av våra kompetenta och 

entusiastiska lärare. Vi önskar att skapa en ny och attraktiv kulturskola, som balanserar olika 

intressen och behov samt ger förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. 

Sammanfattande analys 

Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är 

grundläggande mänskliga behov. För Kulturskolan är alla barns rätt att ta del av kultur ett 

övergripande vision. Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för en 

demokratisk utveckling och en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Barnkonventionen slår fast alla barn och ungas rätt att utöva och ta del av kultur. Att ge barn 

och unga den möjligheten är den uttalad utgångspunkt för kulturskolans uppdrag. Att utgå 

från barn och ungas behov och intresse är också ytterst relevant för att upprätthålla ett 

attraktivt verksamhetsinnehåll som lockar fler barn att delta. Avgörande är möjligheten att 

lokalt välja hur man ska organisera sig för att på bästa sätt bidra till barn och ungas rätt att 

utöva och ta del av kultur. 

Vi har en mycket stor utåtriktad verksamhet, är, tillsammans med Folkbiblioteket navet i stora 

delar av Tranemo kommuns kulturliv och samarbetar med det fria kulturlivet. Vi uppfattar att 

vi har en god kvalitet på vår verksamhet. Vi har behöriga lärare som ger mycket av sig själva i 

sitt arbete med barnen och vi får mycket positiv respons. 

Vi har tydliga mål och arbetar alltid utifrån aktuella visioner, politiska som sektionens. 

Elever och målsman är mycket positiva till den verksamhet som bedrivs idag. Eleverna trivs, lär 

sig och utvecklas. De har ett stort mått av medbestämmande. De är nöjda med utbudet och 

tiden för undervisningen. De ser kulturskolan inte bara som en plats för inlärning utan också 

som en plats för social samvaro. 

I frågan om lika möjlighet konstaterar vi att det finns mer att göra. Vår omvärldsbild förändras 

med vårt ökade samarbete. Genom träffar med olika grupper ser vi att inte alla har idag 

möjlighet att delta i verksamheten. Kulturskolan står inför flera utmaningar och är under 

utveckling. I fokus står frågor som integration, mångfald, tillgänglighet och 

kompetensförsörjningen av lärare. Att bredda deltagandet och nå nya grupper, t ex 

socioekonomisk svaga grupper, är också en tydlig utmaning. 

Nyckeltal: 

Tjänster, Ledning och administration: 1,5 lärare: 6,55 

Antal ämneselever/ betalande 338 

Dramaelever/ icke betalande 372 

Dans i skolan/ icke betalande 150 

Gymnasiet/ensemble/nyanlända 15 
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Internationella klassen/ särskolan ca 30 

Elever som "provar på" kultur från mellanöstern, integrationslärare ca 90 

I år deltar nästan 900 barn i kulturskolans aktiviteter. Det innebär att kulturskolan är en 

betydelsefull del av barns och ungas kulturutövande samtidigt som den bidrar till att lägga 

grunden för ett kulturellt skapande, utvecklar barn och unga både socialt och emotionellt, 

erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och 

konsumenter. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Kulturskolan kommer att arbeta på olika sätt och i olika grad med att öka delaktighet och 

tillgång för så många människor som möjligt. 

Hur kan vi tillsammans kunna komma närmare om allas rätt till kultur? Hur kan vi uppnå ett 

mer inkluderande kulturliv? Vad skulle vi behöva göra då? Vad skulle göra skillnad? Pratar vi 

om alla människor när vi pratar integration? 

Lyfta frågan om avgiften till kulturskolan. Höstterminen är avgiftsfri, vad händer sen? 

Diskutera framtiden och hur vi kan organisera verksamheten för att ge alla möjlighet till 

deltagande. 

En framtida utmaning är att fortsätta vidareutveckla utbudet utifrån elevernas intressen och 

samtidigt bidra till att väcka lust och nyfikenhet för andra uttryck. 

Vi fortsätter samarbetet med Röda Korset angående Internationella klassens fortsättning med 

Grundkurs för unga nyanlända. 

Fortsatt samarbete med LSS 

Fortsätta med information och mötesplats såsom Öppet Hus, Föräldramöten och ett antal 

föreställningar för fortsatt kontakt med medborgarna. 

Fortbildning i gruppdynamik, digitala verktyg. 

Fortbildning i brandskydd. Se över rutiner och dokument. 

Nya former av rekrytering till nya kurser med gruppundervisning."Kulturkatt" :Vi kommer att 

bredda verksamheten till yngre elever för bättre introduktion och delaktighet. Vi tänker 

avgiftsfritt och vi marknadsför extra till grupper som har upplevt avgiften som hinder. Nya 

kurser och aktiviteter med mål att förändra undervisningskulturen av 20 min-lektioner. Kö 

minskning, grupplektioner. Satsningar kräver nya arbetssätt t ex i projektform med samarbete i 

flerämnen med tydligt resultatmål. Lokalerna öppna för övning och social 

samvaro."Kulturskolesystem": I samarbete med det fria kulturlivet (i kommunen bor många 

konstnärer, filmare, musiker etc) ska våra elever delta i workshops och verkstäder. Skolorkester 

som ska omfatta år F-6, pilotprojekt iLänghemskolan. Hela verksamheten arbetar med målet 
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"Globalfestival" maj 2018. En veckas festival med tema fred, delaktighet och mångfald. Alla ska 

med. 

Diskutera framtidens kulturskola. Alltid. 


