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Sammanfattning
Vadstena kommun välkomnar att utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” genomförts.
Kulturskolans betydelsefulla roll och uppdrag har aktualiserats på ett positivt sätt. Utredningen är en bra
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom kulturskolan. Vadstena kommun delar uppfattningen att
kulturskolan utgör en del av samhällets välfärd och att det behövs ett gemensamt ansvarstagande för
kulturskolans utveckling.

Synpunkter
Synpunkter med utgångspunkt från 7. Konsekvensanalys (sid. 281). Utredningen föreslår att regeringen
för riksdagen bör lägga fram nationella mål för den kommunala kulturskolan. Gemensamma nationella
mål stärker kulturskolans roll på ett positivt sätt, Vadstena kommun vill dock föra fram följande
synpunkter gällande utredningen.
7.1 Förslagen i korthet (sid. 281 ff. i betänkandet)

Ett nationellt kulturskolecentrum föreslås.

Vadstena kommun anser att det höjer statusen för kulturskolan vilket är positivt. Det är dock viktigt att ett
kulturskolecentrum möter de olika lokala behov som finns inom kommunerna. En samlad uppföljning
och kvalitetsgranskning är av stor vikt för kulturskolans kunskaps- och metodutveckling.

Bidrag till kommunal samordning på regional nivå föreslås.

Regional samverkan sker i den region där Vadstena kommun finns. Hur och till vad ett bidrag ska
användas bör förtydligas, t.ex. om det handlar om personella resurser. Vad motprestationen från
kommunernas/regionens del är bör klargöras. Likaså om det handlar om ett årligt bidrag med kontinuitet
vilket vore positivt.

Förstärkta utbildningsvägar föreslås.

Vadstena kommun ser positivt på den föreslagna utbildningen till Kulturskolepedagog. Det är dock viktigt
att de konstnärliga förkunskaperna är tillräckliga inför en utbildning till Kulturskolepedagog. Förslagsvis
att förkunskapskraven motsvarar 180 högskolepoäng. Vi anser också att utbildningen för instrument och
ensemble förstärks för att i framtiden behålla en professionell och hög kvalitet i musikundervisningen.
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Kulturskolerelaterad forskning föreslås.

Forskning inom området är av mycket stor vikt för kulturskolans utveckling. Om arbetssätt och innehåll i
kulturskolan vilar på professionell forskning förstärks också kulturskolans roll för barn och ungdomars
utveckling samt kulturskolans viktiga roll i samhället.

Bidrag till nationell spetskompetens föreslås.

Vadstena kommun ser positivt på att möjlighet till spetskompetens ges för elever som önskar och har
förmåga att utvecklas inom sitt område. Läger skulle exempelvis kunna anordnas sommartid inom en viss
inriktning. Vadstena kommun har erfarenhet av sådana arrangemang då Vadstena-Akademin sommartid
gör operauppsättningar i Vadstena för elever som har förutsättningar att utvecklas inom sin genre. På
liknande sätt skulle olika inriktningar inom kulturskolan kunna anordnas för att ge elever
utvecklingsmöjligheter.

7.2 Nationella mål (sid 283 i betänkandet).
Det är bra med gemensamma tydliga och konkreta mål för kulturskolan. Vadstena kommun anser dock att
följande mål till viss del bör omformuleras.


I skrivningen används uttrycket att de olika konstuttrycken ska läras, utövas och upplevas i första
hand i grupp. Det bör i skrivningen tydliggöras att gruppundervisning och enskild undervisning är
arbetssätt som kompletterar varandra inom kulturskolan.



Begreppet ”fria tid” bör inte användas för att definiera kulturskolans verksamhet. Det kan tolkas som
att samverkan mellan skola och kulturskola inte uppmuntras. Vadstena kommun ser att en samverkan
mellan kulturskola och skola är värdefull och kan utvecklas.

Kultur- och utbildningsnämnden
Vadstena kommun
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