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Inledning 

Under året genomförs, utifrån en fastställd årsagenda, ett antal uppföljningar inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsredovisningen är en sammanställning av det 

arbete som pågått under läsåret 2019/20. 

 

Underlag elever 

Grundskolan i Ljusnarsbergs kommun omfattar en skola, Kyrkbacksskolan med årskurser 

från förskoleklass till årskurs 9. Från läsåret 19/20 är består den av två skolenheter 

uppdelade från förskoleklass till årskurs 5 samt från årskurs 6 till 9. Alla klasser ryms inte i 

den reguljära skolbyggnaden utan fyra närliggande paviljonger använd för fyra klasser. 

 

Tabellen visar elevantalet under hösten 2018 respektive 2019. Under våren 2019 minskad 

elevantalet på skolan då migrationsverket omlokaliserade majoriteten av de asylsökande 

familjerna i kommunen. Det är den minskningen som avspeglar sig i elevantalet under 

hösten 2019. Elevantalet har under läsåret 2019/20 fortsatt befunnit sig på samma nivå 

under den resterande delen av läsåret. 

Årskurs Förskoleklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Särskola 

Elevantal 

2018/19 

35 41 47 46 38 41 38 46 59 51 6 

Elevantal 

2019/20 

33 35 37 42 35 35 39 37 44 45 6 

 

Särskolans verksamhet har under läsåret flytta till lokaler i Kyrkbacksskolan från att 

tidigare varit beläget i lokaler bakom Garhytteskolan. 

Fritidshemmet har haft verksamhet i Klockargården, som är en fristående byggnad på 

Kyrkbacksskolans skolgård. Antalet inskrivna barn i fritidshemmet var 90 stycken under 

19/20, vilket är i samma storlek som föregående läsårår. I genomsnitt är det 40 barn/dag 

som använder sin plats på fritidshemmet. 

Kulturskolan har haft ca 140 inskrivna elever i sin verksamhet fördelat på 70 elever i 

dansgrupper samt 70 inom instrument och sång. 

  



4 

 

Resultat 2018/19 

Övergripande resultat inför läsåret 2019/20. 

Årskurs 6, andel med godkänt betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 Läsår 18/19 

Svenska/Sva 94.1 64,1 60,5 

Engelska 82,4 66,7 63,2 

Matematik 91,2 74,4 81,6 

Källa: SCB 16/17 och 17/18, egen statistik 18/19* 

 

Årskurs 9, andel med godkänt betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 Läsår 18/19 

Svenska/Sva 76,0 84,1 82,6 

Engelska 74,0 79,5 85,1 

Matematik 96,0 93,2 83,0 

Källa: SCB 16/17 och 17/18, egen statistik 18/19* 

 

*Skolverket publicerar under hösten 2020 enbart statistik på riksnivå. Denna förändring är en 

konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy. 
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Uppföljning och analyser efter läsåret 2018/19 

 

 

Följande delar är ett urval som framkom vid analyserna och låg till grund för de framtagna 

utvecklingsåtgärderna: 

 

• Språkliga svårigheter påverkar elever med annat modersmål än svenska i stor 

utsträckning, vilket gäller generellt för alla ämnen. 

 

• I flera ämnen finns ett behov av att tydliggöra kunskapsmålen för att eleverna bättre 

ska förstå vad som krävs för att nå målen. 

 

• En väsentlig andel av pojkarna når endast betygsnivån E i sin kunskapsutveckling, 

vilket syns i flera ämnen. 

 

• De finns en trend för att elever med enstaka underkända betyg under årskurs 7 ökar 

detta antal underkända betyg under senare delen av högstadiet. 

 

• Det finns ett tydligt samband mellan stor frånvaro och svårigheter att nå 

kunskapsmålen för eleverna, oavsett årskurs. 

 

• De klasser som har haft flera lärarbyten har lägre måluppfyllelse. 
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Åtgärder inför läsåret 2019/20 

 

 

Identifierat 

utvecklingsområde/Mål  
Åtgärd/Aktivitet  Förutsättningar som 

behövs för 

genomförande  

Ökad måluppfyllelse för elever med 

hög frånvaro samt de elever som ej 

följer ordinarie undervisningsgrupp  
  

Arbeta för att öka närvaron enligt 

framtagna rutiner.  

  
  
Arbeta med IKT-verktyg.  

Alla måste registrera 

frånvaron så att det finns 

ett underlag att följa upp 

eleverna.  
  
Tillgängliga datorer/Ipads  

Stöd för elever med annat 

modersmål  
  

Studiehandledare/språkstödjare 

måste finnas i verksamheten i 

tillräcklig grad.  

Studiehandledare på 

samtliga språk  

Få eller inga lärarbyten under 

pågående läsår.  
  
  

Långsiktighet vid tjänstefördelning   

Stöd för elever i behov av särskilt 

stöd  

Utreda behovet av särskilt stöd på 

elev- och organisationsnivå.  
  
Arbeta förebyggande och strategiskt i 

EHT.  

Implementera rutinerna för 

hur ärenden lämnas till 

EHT.  
  
Regelbundna möten i EHT 

där arbete på 

organisationsnivå 

genomförs.  
  

Utveckla ett tydligare 

tillvägagångsätt att visa 

kunskapskraven för 

elever/vårdnadshavare.  

Kollegialt lärande  Avsätta tid för kollegialt 

lärande.  
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Identifierat 

utvecklingsområde/Mål  

Åtgärd/Aktivitet  Förutsättningar som behövs 

för genomförande  

Arbeta strategiskt för ökad 

måluppfyllelse.  
  
  

Kollegialt lärande med 

förstelärare.  

Tydliga uppdrag till 

förstelärare.  

Öka trygghetskänslan och 

studieron för eleverna.  

Kontinuerligt 

värdegrundsarbete integrerat i 

den vanliga verksamheten 

samt riktade insatser.  

All personal måste aktivt 

arbeta med värdegrundsarbete 

i sin verksamhet.  

Gemensam syn vid bedömning 

och betygsättning.  

Kollegialt lärande, utbildning 

via skolverket.  

Rektor skapar utrymme för 

pedagogiska diskussioner.  
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Uppföljning under läsåret 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i mitten av vårterminen en 

avstämning av elevernas kunskapsutveckling mot kunskapsmålen.  

 

 

Ur sammanställningen av prognoserna ses följande för F-5: 

 

• Måluppfyllelsen i svenska för 1 - 3 har ökat från hösten till våren vilket innebär att 

trenden sedan tidigare håller i sig.  Den nedåtgående trenden i svenska för åk 4 och 

5 har vänt och pekar mot en högre måluppfyllelse under våren jämfört med hösten. 

Eftersom en stor andel av eleverna i årskurs 4 har annat modersmål än svenska 

påverkar det statistiken i flera ämnen. 

• Matematik är ett ämne som är förhållandevis starkt med ökad måluppfyllelse, men 

vi har identifierat en nedgång för eleverna i åk 4. 

• De samhällsorienterade och naturorienterande går inte att jämföra mellan 

hösttermin och vårtermin i åk 4 och 5 då vi arbetat annorlunda med lärplattformen 

så att färgschemat inte registrerat NO respektive SO utan det blev olika mellan 

klasserna. 

• De praktiskt estetiska ämnena är generellt sett starka för alla årskurser. 

• Förskoleklassen bedöms inte i färgschemat och måluppfyllelsen har rapporterats 

tidigare under våren. 

• Lite drygt 27 elever på hela skolan bor på skyddat boende, dessa elever går i olika 

klasser. De här eleverna har större behov av stöd än genomsnittseleven. Ofta finns 

ingen överlämning från överlämnande skola. 

• Det finns elever som undervisas i särskild undervisningsgrupp p.g.a. NPF-

diagnoser. Dessa elever inkluderas i statistiken. 

 

 

 

 

Åtgärder: 

 

• Resurspersoner i åk 4 och 5 

Insats: Vi har stärkt upp med resurser i åk 5, en nyanställd utbildad lärare går in i 

båda klasserna och ersätter en outbildad vikarie ett par dagar i veckan samt stärker 

upp i den ena klassen de andra dagarna. En extra elevassistent har anställts för en 

elev med behov av särskilt stöd. 

 

• Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Insats: Utifrån analys av måluppfyllelsen sätta in extra anpassningar och särskilt 

stöd. 

 

  



9 

 

 

 

• Ökad närvaro leder till ökad måluppfyllelse. 

Insats: Närvaroteamet bedriver ett aktivt närvaroarbete. 

 

• Behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Insats: Skolledning tillsammans med förstelärare och utvecklingsledare genomför 

gemensam utbildning i systematisk verksamhetsutveckling genom kollegialt 

lärande. 

 

• Språkstödjande insatser 

Insatser: Arbetar med befintlig plan i svenska för att utveckla språket. Ha 

språkstödjare på plats i skolan för de elever som har rätt till språkstöd. 

Insats: Kartlägga behovet av SVA och tillse att de elever som har rätt till SVA får 

den undervisningen. 

 

• Speciallärare 

Insatser: Organiserat om för att frigöra speciallärarresurser för lägre åldrar. Klart 

januari 2020. 

 

 

Ur sammanställningen av prognoserna ses följande för 6 - 9: 

 

• 30% av eleverna i åk 9 har NPF-diagnoser 

• Lite drygt 27 elever på hela skolan bor på skyddat boende, dessa elever går i olika 

klasser. De här eleverna har större behov av stöd än genomsnittseleven. Ofta finns 

ingen överlämning från överlämnande skola. 

• De elever som går i årskurs 7 har tidigare haft obehöriga lärare i flertalet ämnen. 

• Det finns elever som undervisas i särskild undervisningsgrupp p.g.a. NPF-

diagnoser. Dessa elever inkluderas i statistiken. 

• Måluppfyllelsen i åk 6 är lägre beroende på att det skett en mer korrekt bedömning 

mot kunskapsmålen än tidigare. 
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Åtgärder: 

 

• Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Insats: Utifrån analys av måluppfyllelsen sätta in extra anpassningar och särskilt 

stöd. Det saknas behörig speciallärare för 7 – 9. Rekrytering av speciallärare inför 

höstterminen har påbörjats. 

 

• Ökad närvaro leder till ökad måluppfyllelse. 

Insats: Närvaroteamet bedriver ett aktivt närvaroarbete. 

 

• Behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Insats: Skolledning tillsammans med förstelärare och utvecklingsledare genomför 

gemensam utbildning i systematisk verksamhetsutveckling genom kollegialt 

lärande. 

 

• Trygghet och studiero 

Insats: Arbete med ledarskapet i klassrummet. 

 

• Måluppfyllelse 

Insats: Delat klass 6a i två delar under våren för att ge varje elev mer lärartid. 

Insats: Tydliggöra och arbeta med kunskapskraven för högre betyg inte bara för E. 
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Förskoleklass 

 

På Kyrkbacksskolan finns två förskoleklasser, i varje förskoleklass arbetar en förskollärare 

som ansvarar för det pedagogiska arbetet. I båda förskoleklasserna finns personal från 

fritids kopplad. Det finns en specialpedagog som till viss del arbetar mot båda grupperna. 

Förskoleklassen genomför under hösten Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass. 

Den är indelad i två områden, svenska och matematik enligt nedan: 

 
Skolverkets bedömningsstöd Förskoleklass A och B                               
Hösten 2019   Kyrkbacksskolan, 34 elever, 14 pojkar 20 flickor. En elev har inte varit 

närvarande så därför är han inte med i bedömningen. 33 elever, 13 pojkar 20 flickor 

Eleverna bedöms med ett färgschema röd, gul, grön, blå, på samma sätt som för 

grundskolan. 

 

Röd, har inte uppnått målen. 

Gul, har uppnått målen inom de flesta områden, någon del kvar som saknas, är på god väg. 

Grön, har uppnått målen. 

Blå, har uppnått målen mer än väl. 

 

Svenska - hitta språket.   Aktiviteter  1. Vi berättar och beskriver 

                                                                 2. Vi lyssnar och samtalar 

                                                                 3. Vi kommunicerar med symboler och bokstäver 

                                                                 4. Vi urskiljer ljud och språkljud 

 

Matematik – hitta matematiken          1. Tärningsspel 

2. Mönster 

3. Lekparken                                                                  

4. Sanden och riset 

Svenska 

Röd på någon del, 5 elever, 3 pojkar och 2 flickor. Elever med annat modersmål, de flesta 

ligger inom område 2 att lyssna och samtala. Det är svenska språket som dessa elever inte 

hunnit lära sig än. 

Gul på någon del, 17 elever, 8 pojkar och 9 flickor, det är ganska jämnt inom 

delområdena. 8 elever med annat modersmål. Kommentarer från lärarna, svårt med 

svenska språket, osäkerhet hos eleverna, lite okoncentration.  

Grön på någon del, 26 elever, 10 pojkar och 16 flickor. ganska jämnt fördelat inom 

delområdena. 9 elever med annat modersmål, kommentarer från lärarna, osäkra i svenska 

språket.  

Blå på någon del, 7 elever, 3 pojkar och 4 flickor. Kommentar från lärare kring en elev att 

den kan läsa. 
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Matematik 

Röd på någon del, 6 elever, 3 pojkar och 3 flickor, 5 elever med annat modersmål, 2 

elever har rött i alla delområden, 4 elever har rött i något eller i ett par delområden. 

Kommentarer, svårt med svenska språket, osäkerhet.  

Gul på någon del, 19 elever, 8 pojkar och 11 flickor, 9 elever med annat modersmål, 

ganska jämnt fördelat inom delområdena. Kommentarer, svårt med svenska språket, 

osäkerhet, koncentration. 

Grön på någon del, 30 elever, 11 pojkar och 19 flickor, 10 elever med annat modersmål, 

kommentarer, svårt med svenska språket.  

Blå på någon del, 4 elever, 2 pojkar och 2 flickor.   

Resultaten visar att det finns en del elever som är röda och gula på ett eller flera moment. 

Det är framförallt de elever som inte har svenska som modersmål som har lägst resultat. 

Detta beror på att de inte har språket med sig ännu. Bristande språkkunskaper visar sig 

både inom svenska och matematik.  

Andra faktorer som personalen pekar på vad gäller resultaten kan vara att vissa elever är 

försiktiga eller har svårt med koncentrationen.  

För att stärka eleverna med annat modersmål så har vi i perioder arbetat med 

studiehandledare på modersmål i olika utsträckning. Vi har satt in en extra resurs runt en 

elev för att ge denne en bra start efter rasterna vilket skapar goda förutsättningar för barnen 

efter rasterna. 

Under våren 2020 så stärker vi upp i förskoleklass och årskurs 1 med en speciallärare som 

kommer att arbeta mycket med språkutveckling. 

Skolan arbetar också med att stärka upp närvaron för de eleverna med stor skolfrånvaro.  
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Resultat 2019/20 

Övergripande resultat efter läsåret i förhållande till tidigare läsår: 

Årskurs 6, andel med godkänt betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 Läsår 18/19 Läsår 19/20 

Svenska/Sva 94.1 64,1 60,5 67,4 

Engelska 82,4 66,7 63,2 67,5 

Matematik 91,2 74,4 78,9 73,2 

Källa: SCB för 16/17 och 17/18, underlag ur elevadministrativa systemet för 18/19 och 19/20* 

 

 

Årskurs 9, andel med godkänt betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 Läsår 18/19 Läsår 19/20 

Svenska/Sva 76,0 84,1 82,6 83,3 

Engelska 74,0 79,5 85,1 78,6 

Matematik 96,0 93,2 88,6 85,7 

Källa: SCB för 16/17 och 17/18, underlag ur elevadministrativa systemet för 18/19 och 19/20* 

 

*Skolverket publicerar under hösten 2020 enbart statistik på riksnivå. Denna förändring är en 

konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy. 
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Uppföljning och analyser efter läsåret 2019/20 

 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i augusti en uppföljning och 

analys av kunskapsresultat och betyg (åk 6-9) vårterminen samt NP (åk 3, 6, 9) i 

grundskolan. För de årskurser som inte har betyg genomförs analyserna utifrån de 

färgscheman som visar måluppfyllelsen i respektive ämne. Den uppföljning av resultaten 

som sker inleds i juni då de behandlas på individuell nivå genom lärarnas ämnesanalyser 

där varje lärare enskilt ser på två av sina undervisningsgrupper/ämnen. Under våren 2020 

har inte NP utförts, på grund av Corona restriktioner, i den utsträckning som krävs för att 

få ett analyserbart material.  

  

De individuella ämnesanalyserna ligger till grund för de samtal som förs mellan rektor och 

pedagoger för att utveckla undervisningen.   

  

Följande delar är ett urval som framkom vid analyserna och låg till grund för de framtagna 

utvecklingsåtgärderna:  

  

• Språkliga svårigheter påverkar elever med annat modersmål än svenska i stor 

utsträckning, vilket gäller generellt för alla ämnen.  

  

• I flera ämnen finns ett behov av att tydliggöra kunskapsmålen för att eleverna bättre 

ska förstå vad som krävs för att nå målen. 

 

• Stor andel av eleverna bedöms som gula och gröna, d.v.s. att var på väg att eller 

uppnått målen, i färgschemat för respektive ämne. För att öka elevernas 

meritvärden i åk 9 måste satsningar på att få eleverna att nå högre betyg än E 

genomföras.   

 

• Det finns ett tydligt samband mellan stor frånvaro och svårigheter att nå 

kunskapsmålen för eleverna, oavsett årskurs.  
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Planerade åtgärder inför läsåret 2020/21 

 

Identifierat 

utvecklingsområde/Mål   
Åtgärd/Aktivitet   Förutsättningar som 

behövs för 

genomförande   
Ökad måluppfyllelse för elever med 

hög frånvaro samt de elever som ej 

följer ordinarie undervisningsgrupp   

   

Arbeta för att öka närvaron enligt 

framtagna rutiner. Rutinerna har 

aktualiserats vid läsårsstart med en 

tydligare åtgärdstrappa.  

   

   

  

Alla måste registrera 

frånvaron så att det finns ett 

underlag att följa upp 

eleverna.   

  

Tillgänglig personal som inte 

bedriver undervisning som 

kan arbeta med kartläggning 

och stöd till elever med hög 

frånvaro ex socialpedagog.  

Stöd för elever med annat modersmål   

   

Studiehandledare måste finnas i 

verksamheten i tillräcklig grad.   

  

  

SVA undervisning även för eleverna i 

årskurs 1-5. 

Studiehandledare på samtliga 

språk. (Lagstadgat)  

  

  

Till varje årskurs finns 

personal knuten som har 

kunskap att undervisa enligt 

ämnesplan i SVA.  

Handledning av behörig SVA 

lärare för de lärare som inte 

har formell behörighet i 

SVA.  

Få eller inga lärarbyten under pågående 

läsår.   

   

   

Långsiktighet vid tjänstefördelning   Systematiskt arbete med att 

skapa en attraktiv arbetsplats.  

Insatser för elever i behov av särskilt 

stöd   

Utreda behovet av särskilt stöd på elev- 

och organisationsnivå.   

   

Arbeta förebyggande och strategiskt i 

EHT.   

  

Aktivt dokumentera extra anpassningar 

så att ett underlag för beslut om särskilt 

stöd finns.  

Implementera rutinerna för 

hur ärenden lämnas till EHT.   

   

Regelbundna möten i EHT 

där arbete på 

organisationsnivå 

genomförs.   

   

Utveckla elevernas skriv och 

läsförståelse  

Kontinuerlig lästräning ex för yngre 

barn bl.a. läsgrupper. 

 

ASL – Att Skriva sig till Läsning i åk 1  

Elevanpassat material  

  

 

Tillgängliga datorer för åk 1.  
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Identifierat 

utvecklingsområde/Mål   
Åtgärd/Aktivitet   Förutsättningar som 

behövs för 

genomförande   
Utveckla elevernas skriv och 

läsförståelse  
Kontinuerlig lästräning ex för yngre 

barn bl.a. läsgrupper. 

 

ASL – Att Skriva sig till Läsning i åk 1  

Elevanpassat material  

  

 

Tillgängliga datorer för åk 1.  
Öka elevernas måluppfyllelse så 

att eleverna når högre än E  
Formativ bedömning och tydlig 

återkoppling  

 

Utökning av antalet förstelärare samt en 

tydligare ledning så att dessa arbetar med 

kollegialt lärande 

Redan i planeringsstadiet av 

de olika arbetsområdena vara 

tydlig med hur området 

kommer att bedömas.   

Öka trygghetskänslan och studiero för 

eleverna.   
Kontinuerligt värdegrundsarbete 

integrerat i den vanliga verksamheten 

samt riktade insatser.   

  

Skolledningen arbetar strategiskt med en 

gemensam värdegrund för personalen.   

All personal måste aktivt 

arbeta med värdegrundsarbete 

i sin verksamhet.  

   

Strategi framtagen och arbetet 

på börjades första 

arbetsveckan, ht 20.  
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Kulturskolans verksamhet under läsåret 2019/20 

 

Verksamhet  

Verksamheten har bestått av individuell instrumentalundervisning och ensembler, samt 

publika evenemang. Kulturpedagogen och film- och mediepedagogen har även arbetat med 

integrerad undervisning i skolan som ett sätt att stärka ordinarie undervisning. 

 

Kulturskolan har haft ca 70 inskrivna elever och verksamheten har följande inriktningar: 

 

- Sång 

- Stråk 

- Gitarr, bas och trummor 

- Träblås 

- Bleckblås 

- Kultur och drama 

- Piano 

- Film och media 

 

Utöver det har dansgrupper genomförts för 70-talet barn och ungdomar. Kulturskolan 

engagerar omkring 35% av skolan elever, vilket är unikt för Sverige 

 
Ekonomi 

Utöver de budgeterade medlen finansieras verksamheten av statsbidrag från Skapande 

skola och Kulturskolebidrag, sammanlagt 236 00 kr. 

 
 

Årets viktigaste händelser 

• Kulturskolesamverkan i länet. exempelvis deltog 7 elever från Ljusnarsberg i lajvet 

i Hällefors 

 

• Kulturskolans årliga läger. Ett uppskattat läger där många elever fick chansen att 

utvecklas på mång områden; både kunskapsmässigt och socialt. 

•  

• Kulturfritidsgård på Kyrkbacksskolan 

 

• Lucia på ålderdomshemmen. En alltid lika viktig händelse för de som är med om 

det. 

 

• Allmänt Luciatåg på stan för andra gången, vi har skapat en tradition!  

 

• Världens barn i Bångbro Folkets. En fullsatt tillställning med 100 medverkande  

barn. 
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Samverkan med skolan 

 
Kulturskolan har aktivt deltagit i processen genom att arbete med värdegrundsarbete och 

estetiska uttryck. 

 

Kulturskolan samarbetar även med skolan och genomför projekt som stärker elevernas 

kunskapsutveckling. Det integrerade arbetet skapat arbeten där eleverna har fått möjlighet 

till andra uttryck i sin kunskapsinhämtning och på så sätt får fler verktyg i sin inlärning. 

 

Kulturskolan når fler elever på grund av det integrerade arbetet i grundskolan. 

 

- Genom gruppundervisning når kulturskolan fler elever.  

- Kulturskolan har viss tid schemalagt och når på så sätt fler klasser och fler 

elever. 

- Kulturskolan har breddat utbudet av instrument i enskild undervisning för att 

möta elevers intresse. Genom bland annat en skapande-skola konsert i höstas 

som väckte intresse hos elev har ett nytt instrument införts.  

 

Analys av läsårets resultat  

• Ökad samverkan med andra kommuner har genomförts. 

 

• Större intresse bland eleverna skapar en medvetenhet vad som erbjuds i 

Kulturskolan. 

 

• Öppen verksamhet har engagerat eleverna mer. 

 

• En docka har introducerats för att skapa mer arbetsro för elever som är busiga. 

Dockan är med och önskar låtar, applåderar och uppmuntrar. Detta har gett positiva 

effekter på eleverna som upplevs mer uppmärksamma och spelar bättre. 

 

• Inspelning som en morot har sporrat eleverna till mer engagemang. 

 

• Fler pedagoger i grundskolan efterfrågar mer integrerat samarbete. 

 

• Schemalagda tider har gett eleverna mer möjligheter till estetiskt skapande. 
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Framtid och utmaningar 

- Inköp av ny teknik har skett vilket ger nya möjlighet 

- Ökat inflytande med mer eget ansvar för kulturskolans budget och verksamhet, i 

samråd mer rektor. 

- Att möjliggöra en hel dag där kulturskolans pedagoger kan jobba en hel dag 

tillsammans.  

- Ensemble, att komma igång med en eller flera grupper 

- Översyn av avgifterna i kulturskolan 

- Utveckla kulturfritidsgården göra den mer tydlig och fokuserad, samtidigt som den 

för barnen får vara fri och spontan och låta barnen testa loss och kasta sig från ide 

till ide.  

- Ha in en föreställning för hela skolan i årshjulet. Att kulturskolans elever gör en 

föreställning som sedan visas för hela skolan.  

- Skapa en uteplats som kan vara en samlingsplats kring kultur och kreativitet för 

barn och deras relaterade i alla generationer. 

 

 

 


