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Yttrande över remissen "En inkluderade kulturskola på egen grund"
Åre kommun ser mycket positivt på en gemensam kraftsamling och en nationell
strategi om samarbete för att stärka de kommunala kulturskolorna. Det är ett
viktigt arbete som kommunerna bedriver i att säkra alla barns tillgång till kultur
och det är glädjande att staten vill gå in och stötta det arbetet. Kulturskolornas
uppdrag och verksamhet ska utgå från barn och ungas rätt och vilja att ta del av
och utöva kultur samt från lokala kulturpolitiska prioriteringar och mål. En
nationell strategi för kulturskoleverksamhet bör inkludera den, ofta omfattande
och avgörande, del av kulturskolans verksamhet som sker i samverkan med skola.
Det krävs ett stort lokalt handlingsutrymme som kan ta hänsyn till kommunernas
olika förutsättningar
Prioriterade områden för Åre kommun







Åre kommun välkomnar ett stöd till regional samordning, bidraget bör gå till
de mellankommunala kultursamordningarna eller nätverken som finns i
regionerna inte till kultursamveransmodellen.
Åre kommun anser att utredningens förslag om stärkta utbildningsvägar är
angelägna, behovet med flera olika och flexibla vägar för att rekrytera, utbilda
och vidareutbilda lärare, inklusive validering är stort.
För små kommuner på landsbygd så är det viktigt att kulturskolan ska kunna
bedrivas under eller i samband med skoltid för att inte riskera att barn och
unga hamnar utanför skolskjuts eller annat. Åre kommun ser vikten av att
integrera kultur- och musikskolan in i skolans verksamhet.
Åre kommun stödjer inte kravet på tre konstformer, vilket skulle drabba
mindre kommuner. Årekommun anser att det är upp till kommunerna själva
att bestämma vilka konstformer och hur de vill undervisa.
Åre kommun stödjer inte förslaget på de nationella mål då vi anser att de är
för styrande i vad en kommunal kulturskola ska göra.”

ÅRE KOMMUN

Peter Bergman
kommunstyrelsens ordförande

Rebecca Dumky
kommunsekreterare

Åre kommun  Box 201, 830 05 Järpen Besöksadress: Norra vägen 21 C
Tel växel: 0647-161 00  Fax: 0647-161 05  Org nr: 212000-2494  Bankgiro: 5813-5245
E-post: kundtjanst@are.se  Internet: www.are.se

