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Inledning 

Kommunens styrmodell innefattar en skolplan som årligen ska följas upp i form av en 

kvalitetsredovisning.  Den uppföljning som presenterar är en sammanställning av det 

kvalitetsarbetet som pågått under läsåret 2018/19. 

 

Underlag elever 

Grundskolan i Ljusnarsbergs kommun omfattar en skola, Kyrkbacksskolan med årskurser 

från förskoleklass till årskurs 9. Alla klasser rymdes inte i nuvarande skolbyggnad utan 

fyra närliggande paviljonger inhyrdes där två förskoleklasser och två årskurs 1 har sin 

hemvist. 

 

Tabellen visar elevantalet under oktober 2018. Under den andra delen av läsåret minskad 

elevantalet på skolan då migrationsverket omlokaliserade majoriteten av de asylsökande 

familjerna i kommunen. 

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

Elevantal 35 41 47 46 38 41 38 46 59 51 6 

 

Särskolans verksamhet har inte funnits i anslutning till Kyrkbacksskolan utan har varit 

beläget vid den tidigare Garhytteskolan. 

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

Kyrkbacksskolans skolgård. Fram till påsklovet gick även ett mindre antal av eleverna på 

fritidshemsverksamhet i förskolans lokaler i Ställdalen. Antalet inskrivna barn i 

fritidshemmet var 98 stycken under hösten 2018. 

Kulturskolan har haft ca 70 inskrivna elever som haft sina lokaler på Kyrkbacksskolan. 
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Resultat 

Övergripande resultat inför läsåret 2018/19 

Årskurs 6, andel med godkänd betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 

Svenska/Sva 94.1 64,1 

Engelska 82,4 66,7 

Matematik 91,2 74,4 

Källa: SCB 

 

Årskurs 9, andel med godkänd betyg (%) 

Ämne Läsår 16/17 Läsår 17/18 

Svenska/Sva 76,0 84,1 

Engelska 74,0 79,5 

Matematik 96,0 93,2 

Källa: SCB 
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Utvecklingsåtgärder 

Sammanställning av urval analyser efter läsåret 17/18-Kyrkbacksskolan 

(Genomförda under hösten 2018, med kompletteringar under läsåret 18/19) 

 

Ämne/Bedömning   

Övergripande skolnivå Behov Insatser-åtgärder 18/19 

Ett krav på god läsförmåga 
hos eleverna för att ta till sig 

stoff kopplat till samtliga 

ämnen. 

Öka kunskaperna om 
språkutvecklande arbetssätt 

och hur pedagogisk 

verksamhet kan organiseras i 
språkligt och kulturellt 

heterogena lärandemiljöer. 

Utbildningsinsats- Globala 
klassrummet mot HDa, språk- 

och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i undervisningen. 

  Satsning på delade 

undervisningsgrupper i lägre 
åldrarna för att öka 

måluppfyllelsen gällande räkna, 

skriva, räkna. 
 

Ökad närvaro leder till ökad 

måluppfyllelse. 

Tidig uppföljning och tydliga 

rutiner vid närvaroarbetet. 

Närvaroteam ges resurser för 

att kunna implementera och 

bedriva ett aktivt närvaroarbete. 
 

Behov att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet 

Öka kunskaper om 

systematisk 

verksamhetsutveckling. 

Skolledning tillsammans med 

förstelärare och 

utvecklingsledare genomför 
gemensam utbildning i 

systematisk 

verksamhetsutveckling. 
 

   

Engelska/Moderna språk Framgångsfaktorer Utvecklingsinsatser 

Vissa elever har svårt att 
kunna göra sig förstådda i 

skrift, att kunna skriva en 

sammanhängande text. 

Det finns elever som inte 
känner trygghet i klassen, och 

som därför inte vågar prata 

engelska inför andra. 
Det är svårt för nyanlända att 

hänga med i 

engelskundervisningen. 

Vårdnadshavares delaktighet 
är inte helt optimal. 

Det har varit för lätt med 

språkvalsbyten. 
För stora grupper. 

Personalresurser samt lokaler 

saknas. 

Sambedömning av 
elevarbeten är bra, även av 

nybörjarelever. 

Att få arbeta i liten grupp. 

Att göra låttexter-
hörförståelse. 

Sjunga tillsammans. 

Tala i kör med olika röstläge. 

Det är mycket viktigt att skapa 
trygghet i grupperna, så att 

eleverna vågar prova att tala 

och samtala på engelska. 

Viktigt att redan i år 4 börja 
skriva egna meningar och 

kortare texter. 

Inför specialundervisning även 
i engelska. 

Låt eleverna skapa 

skrivarglädje, utan att peta för 

mycket i texterna. 
Utöka antalet tillfällen för 

samtal och dialoger. 

Möjlighet bör finnas att starta 
mindre grupper i engelska. 

Specialgrupp i engelska för 

nyanlända. 
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För få timmar i engelska i 

9:an. 

Nybörjarengelska saknas. 
Brist på specialundervisning. 

Ibland har icke utbildad 

personal undervisat i 
engelska i 3:an mot sin vilja 

vilket inte blir så bra. 

Återuppbygg självkänslan 

kring elever och deras språk, så 

att eleverna känner sig tryggare 
och säkrare på sig själva. 

Integrera modersmål i 

engelska. 
Försök väcka intresse för media 

på engelska, genom serier, 

filmer och skönlitteratur. 

Väck glädje för engelska! 
Släpp in vårdnadshavare i It´s 

Learning. 

Ämnessamtal med 
vårdnadshavare och elev. 

Implementera “Försprånget”. 

Reducera elevantal på språkval 
i engelska. 

   

Matematik  Identifierade 

utvecklingsområden 

Årskurserna F - 3  Elever med annat modersmål 
behöver träna mer på 

matematiska begrepp. 

Rimlighet och uppskattning.  
Likhetsbetydelse.  

Begrepp: flera, färre, dubbelt 

och hälften. 
Enheter för volym, längd och 

vikt. 

Textuppgifter, 

kommunikationsstrategier vid 
problemlösning. 

Använda en relevant 

räknemetod. 
 

Årskurserna 4 – 6  Utveckla elevernas förmåga att 

diskutera kring matematik. 

Problemlösning.  
Multiplikation och 

uppställningar. 

Aktivera samtliga elever i 
undervisningen. 

Mera resurser till klasserna! 

 

Årskurserna 7 – 9  Bättre uppföljning av elever 
som varnats. 

Fungerande ÅP och 

uppföljning av detta. 
Språkutvecklande arbetssätt. 

Studiestöd på modersmål. 

Få fler elever att uppleva ökad 

lust och nyfikenhet i sitt 
lärande. 
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Uppföljning under läsåret 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet skedde det i mitten av vårterminen 2019 en 

avstämning av elevernas kunskapsutveckling mot kunskapsmålen. Underlagen från dessa 

är sammanställda årskursvis i separat bilaga. Resultaten används dels för insatser på 

individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. De har även legat till grund vid 

elevernas utvecklingssamtal/ämnessamtal under våren. 

 

Ur sammanställningen av prognoserna ses följande: 

 Måluppfyllelsen i svenska samt svenska som andraspråk är låg även om den ser ut 

att öka i de högre årskurserna. 

 Matematik är med något undantag ett ämne som är förhållande vis starkt. 

 De samhällsorienterade och naturorienterande ämnena innehåller stora variationer 

mellan årskurserna och enskilda ämnena. 

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

 

Åtgärder som är planerade sedan tidigare: 

 Ett krav på god läsförmåga hos eleverna för att ta till sig stoff kopplat till samtliga 

ämnen. 

 

Insatser: 

Utbildningsinsats- Globala klassrummet mot HDa, språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i undervisningen. 

Satsning på delade undervisningsgrupper i lägre åldrarna för att öka 

måluppfyllelsen gällande räkna, skriva, räkna. 

 

 Ökad närvaro leder till ökad måluppfyllelse. 

 

Insats: 

Närvaroteam ges resurser för att kunna implementera och bedriva ett aktivt 

närvaroarbete. 

 

 Behov att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Insats: 

Skolledning tillsammans med förstelärare och utvecklingsledare genomför 

gemensam utbildning i systematisk verksamhetsutveckling. 

 

 

Utöver detta ska insatser genomföras på individnivå utifrån de 

utvecklingssamtal/ämnessamtal som genomförts. 
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Förskoleklass: 

Klassen som helhet består av 21 flickor och 17 pojkar, där 10 av flickorna och 5 av 

pojkarna har annat modersmål. 

Sedan läsårsstarten fram till den sista april hade klassen en språkstödjare som talade 

kurdiska och arabiska, utöver de språken så talas även somaliska, litauiska, turkiska, 

spanska och ryska som förstaspråk av elever i klassen. 

Övergripande målrubriker för läsåret: 

 Hållbar utveckling/Vår planet och närmiljö 

 Vår värdegrund/goda medmänniskor 

 Språkglädje 

 Lust för matte 

I det stora hela så anser vi att vi nått ett positivt klimat i klassen. Resultatet av vårens 

utvecklingssamtal visar på nöjda barn och föräldrar som visat verksamheten tilltro, 

engagemang och gott samarbete. 

Stöd behövs dock för elever som i vissa situationer kan vara utåtagerande och för elever 

med annat förstaspråk. Verksamheten hade extra resurser för detta ändamål fram till 2019-

04-31. 

Verksamhetens kärnämnen är svenska, matematik, värdegrund och hållbarutveckling. 

Dessa ämnen har både varit fristående, som att de ingår i teman och andra kunskapsämnen. 

Undervisningsformen kan både vara i form av lärande lek, som laborativ, skapande och 

som skrivövningar. 

 

 

Kunskapsnivån i klassen: 

Utifrån vår bedömning så kan eleverna delas in enligt följande kriterier, där färgnivåerna 

bedöms enligt liknande system som på övriga Kyrkbacksskolan: 

 

Ej uppnått  På väg Uppnår Uppnår mer än väl 

 6 elever 23 elever 9 elever.  
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Resultat 2018/19 

Övergripande resultat efter läsåret i förhållande till tidigare läsår: 

Årskurs 6, andel med godkänd 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 78,9 

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

Årskurs 9, andel med godkänd 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 88,6 

Källa: SCB för 16/17 och 17/18, underlag ur elevadministrativa systemet för 18/19 
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Uppföljning och analyser efter läsåret 2018/19 

 

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. 

 

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

pedagoger for att utveckla undervisningen. De ligger även med som grund i de 

diskussioner som genomfördes i ämneslagen under inledningen av höstterminen. 

 

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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Planerade 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.  

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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Kulturskolans verksamhet under läsåret 2018/19 

 

Organisation 

Kulturskolan har haft ca 70 inskrivna elever och det har arbetat sju pedagoger i 

verksamheten med följande inriktningar: 

 

o Sång 

o Stråk 

o Gitarr, bas och trummor 

o Träblås 

o Bleckblås 

o Kultur och drama 

o Piano 

o Film och media 

 
 

Lokaler 
Inför höstens start byggdes på kulturskolans initiativ en mindre scen vid skolans kafé. 

Scenen har använts i samband med konserter/evenemang och under skoltid då elever har 

uppträtt med sånger, dikter och drama. Den har även använts av personal vid till exempel 

arbetslagsmöten och konferenser. 

 
Samarbetspartners 
Verksamheten har kunnat utvecklats och breddats i samarbete med flera aktörer inom och 

utanför kommunen. 

 

Fritidskonsulent 

I samarbete med kommunens fritidskonsulent har kulturskolans och skolans elever fått 

möjlighet att uppträda och visa upp sina förmågor utanför skolans verksamhet. Det har 

varit på Bångbro Folkets Hus, nationaldagsfirande och en fotoutställning. Vi ser mycket 

positivt på detta samarbete då det ger skolans elever möjlighet att nå ut längre med det 

som görs i skolan. Skolan blir på så sätt mer meningsfull och intressant och eleverna ges 

chans att visa sin verksamhet utåt i samhället. 

 

Fritidsgård 

Parkcour och Breakdance har via samarbete mellan kulturskolan och regionförbundet 

erbjudits fritidshemsbarnen. 

 
Ljusnarsbergs kyrka 

Guldpennan, Lucia, Julkonsert, Skolavslutningar. 

 

Ledningsgrupp för kulturskolesamverkan i Örebro län 

Ljusnarsbergs kulturskola är med i samarbetet med de andra kulturskolorna i länet. 

Genom detta samarbete utvecklas kulturskolans verksamhet av erfarenhetsutbyte, 

föreläsningar och andra aktiviteter. Det finns även ekonomiska vinster i samordnandet av 

aktiviteter och pengar till kulturskolesamverkansprojekt. Som en del av detta kommer 

Kyrkbacksskolan gratis få en gitarrkonsert under hösten 2019.  
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Nätverksträff kulturskolelärare Örebro län 

Kulturpedagogen deltog på årets länsträff för nätverkande. Detta resulterade i samarbete 

kring kommande LAJV-projekt vilket kommer att genomföras i Hällefors under 2020. 

 

Allergi och astmaförbundet / Unga astmatiker Bergslagen 

Allmänhetens luciatåg. 

 

Regionförbundet 

Parkcour & Breakdance har erbjudits eleverna i årskurserna 5-9 efter skoltid en gång i 

veckan. 

 

Hällefors kulturskola 

Kulturskolans stråkelever ur årskurs 1-5 har deltagit tillsammans med elever från 

Hällefors kulturskola. Eleverna spelade tillsammans under en lördagsförmiddag kl. 9 – 

12.  
 

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. 

 

Projekt 
 

Kulturskolelägret  

Kulturskolans elever åkte på läger till Lövåsens kursgård Lindesberg. Under två dagar 

så startades arbete upp inför Världens barnkonserten som hölls senare under hösten. 

Repetitioner, samarbetsövningar och matlagning fyllde dessa dagar. 

 

Skolkörer 

Tre körer har varit aktiva under året. Körerna har delats in efter ålder i årskurserna F-2, 

3–5, 6–9. 

 

Caféscenen 

Under året har eleverna haft möjlighet att framträda på skolans caféscen.  

På scenen har det framförts musik, film, teater och dans. 

 

Svarta planket 

Kulturarbetslaget har skapat ett svart plank i skolans café där elever visat sin 

verksamhet.  

 

Poptorsdag/Vårprojektet 

Under höstterminen så har elever kostnadsfritt haft möjlighet att komma och spela 

tillsammans i ensembleform under torsdagseftermiddagarna kl. 14-15:30. Eleverna har 

haft stöd av kulturskolans pedagoger. Projektet utvecklades under våren till att handla 

om vårkonserten och dess innehåll. Eleverna har varit med att utforma innehållet och 

övat på detsamma. 
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Världens barn 

Då detta var ett publikt evenemang – se nedan för mer info. 

 

Guldpennan 

Kulturpedagogen deltog i juryarbetet inför prisutdelning av Guldpennan samt som 

presentatör av de vinnande dikterna. Elever från kulturskolan framförde några 

musikstycken. 

 

Julkonsert 

Då detta var ett publikt evenemang – se nedan för mer info. 

 

Disneykonsert 

Då detta var ett publikt evenemang – se nedan för mer info. 

 

Vårkonsertprojektet - Kärlek och Humor 

Då detta var ett publikt evenemang – se nedan för mer info. 

 

Kulturutbudsdag Örebro 

Tre pedagoger och två elever ur årskurs 4 och 6 deltog i kulturutbudsdagen i Örebro.  

 

Skapande Skola 
Kulturpedagogen har under detta läsår ansvarat för inköp och genomförande. 

Inköpta och genomförda aktiviteter: 

- Fyraåringar-förskoleklass / ”Inte bara jag” Teater Martin Mutter 

- År 1 – 3 / ”Sten, sten bubbla dig” Momonga, Possibilitas. 

- År 4 – 6 / ”Det farligaste” 4:e teatern 

- År 5 – 7 / Svenska kammarorkestern Örebro 

- År 8 – 9 / Mama Chajes orkestar. 

 

Skolfoto 

Fotografering till skolkatalog har genomförts av film- och mediapedagog och 

kulturpedagog. 

Lucia  

Luciatåg genomfördes i Ljusnarsbergs kyrka F – 9, vidare besökte luciatåget även 

Koppargården, Treskillingen och Solgården för firande hos de gamla. 

Julspexet årskurs 9 

Kulturpedagogen har tillsammans med klasslärare i årskurs 9 arbetat fram, repeterat och 

genomfört två julspexföreställningar med årskurs 9. 

  

Hällefors kulturskola 

Då detta var ett samarbete – se Samarbetspartners för mer info. 
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Individuell / ensembleundervisning 

o Sång 

o Piano 

o Gitarr 

o Fiol 

o Klarinett 

o Saxofon 

o Flöjt 

o Trumpet 

o Trummor 

o Bas 

o Ensemble - Stråk 

o Ensemble - Blås 

o Orkester 

o Rockgrupp 
 
 
 

Integrerad undervisning grundskola 
Kulturskolan arbetar även med att stärka undervisningen i skolans ordinarie verksamhet 

och på så sätt utveckla kreativa arbetssätt grundat i estetiska lärprocesser, något som är 

styrkt i forskning att det stärker lärandet. Det bidrar även till ökad meningsfullhet, glädje 

och byggandet av en hållbar värdegrund. Elevernas pedagogiska verktygslåda blir större 

och fler elever får möjlighet att hitta sina egna vägar till lärande. 

 

o Värdegrundsarbete / Drama, Film, Musik, Skrivande – Förskoleklass A och B 

o Värdegrundsarbete / Drama, Film, Musik, Skrivande - År 1A och 1B 

o Drama / gruppdynamik – År 2A och 2B 

o Drama, gruppdynamik / Data – År 3A och 3B 

o Drama, gruppdynamik – År 4A 

o Film, elever gjorde tillsammans med filmpedagogen filmen Borsta tänderna som 

resulterade i att klassen vann en resa till Parken Zoo i Eskilstuna. Något som 

uppmärksammades i NA 4 april. 

o Svenska och Bild, Skrivande, muntligt framförande, illustration – År 7A och 7B 

o Svenska, Skrivande, muntlig framställning, inläsning, dramatisering, ljudläggning – 

År 9 

o Dokumentation Slöjd, Knivar – År 9 

o Bild - genomförande av bildprov årskurs 9 

o Bild – genomförande av fotoprojektet Samtycke 

o Drama, Film, Animering, Skrivande, Inläsning - Grundsär 

 

Trygghetsteamet – Kulturpedagogen har ingått i skolans trygghetsteam och deltagit 

i planering, genomförande av gruppaktivitet årskurs 8, elevsamtal, föräldrasamtal. 

Kulturpedagogen har även varit med i uppbyggnad och genomförande och 

sammanställande av elevenkät kring trygghet och studiero i samtliga årskurser. 
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Publika evenemang 

Under läsåret har Kulturskolan genomfört 12 publika evenemang. 

Världens barn 

Under hösten genomfördes välgörenhetsgalan Världens barn. Galan, som var fullsatt 

med över 100 föräldrar, huserade i ett både skolans cafélokal samt i skolans aula. Detta 

arrangerades av Kulturskolan i samarbete med Kulturarbetslagets bild och slöjdlärare. 

Eleverna skapade konstverk som såldes och auktionerades ut till publiken. Under 

kvällen bjöds publiken på sång, musik och modeshow. Efter kvällen hade evenemanget 

samlat in ca 6000 kr till årets välgörande ändamål.  

 

Lucia 

I samarbete med Allergi och astmaförbundet, Unga astmatiker Bergslagen anordnades 

ett offentligt luciatåg där allmänheten bjöds in att medverka. Ett 60-tal deltagare dök 

upp och anslöt till Luciatåget som vandrade igenom Kopparbergs centrum med 

avslutande framträdande för kommunpolitikerna vid Tingshuset. Samtidigt 

genomfördes insamling till årets Musikhjälpen där insamlade medel ca 4000 kr gick till 

barn med funktionsvariation. 

 

Julkonsert 

Konserten framfördes i Ljusnarsbergs kyrka. 

 

Disneykonsert 

Konserten hölls i skolans aula inför fullsatta publikplatser. 

 

Vårkonsert på temat kärlek och humor 

Konserten hölls i skolans cafélokal samt aula, återigen för full publikläktare! 

Konserten innehöll musik, film, dans och teater. 

 

Fotoutställning kring Samtyckeslagen – visades på Fagers konditori 

Årskurs 9 ställde ut fotografier från ett projekt angående Samtyckeslagen. 

 

Liveframträdande på Bångbro Folketshus 

I samarbete med fritidskonsulenten anordnades en musikkväll på Bångbro Folketshus 

inför kommande sportlov. Elever från kulturskolan framförde några musikstycken 

under kvällen. 

 

Dansuppvisning på Nationaldagen Malmtorget 

Elever ur kulturskolans dansgrupper deltog vid nationaldagsfirande på Malmtorget. 

 

Skolavslutningar 

De fyra skolavslutningarna har hållits i Ljusnarsbergs kyrka med uppträdande av 

Kulturskolans elever. 

 


