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Beskrivning av verksamheten 

Kulturskolans vision/verksamhetsidé 

Uppföljning och analys av utvecklingsområdena enligt 
kvalitetsredovisningen 2018/19 

Gagns Kulturskola består av ca: 9 tjänster fördelat på 12 personer, varav rektor 50% 
assistent 50%. Erbjuder kurser i dans, musik, film och teater. Från hösten 2020 planeras 
även kurs i ämnet bild.Kulturskolorna i Sverige har inget krav på att personalen som 
arbetar där ska ha en behörig utbildning. Kulturskolan i Gagnef försöker i första hand 
anställa lärare som har en pedagogisk utbildning.

• Vi skall erbjuda verksamhet präglad av god kvalitet! 
• Vi skall ligga i frontlinjen när det gäller pedagogisk utveckling! 
• Vi skall vara attraktiva för kommunens invånare! 
• Hos oss skall alla känna att de lyckas och här är nyfikenhet och lust att lära i fokus!
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 Det är viktigt att kunna erbjuda så många elever som möjligt att delta i de kreativa 
ämnen som Kulturskolan erbjuder.(Dans,Musik,Film,Teater) 

Forskning  visar att elever som utövar några av de ämnen som visas ovan har lättare 
för att ta till sig ett nya språk som ett av många exempel. 

Elever och vuxna använder många timmar per dag till mobiltelefoner och datorer och 
Kulturskolor i hela Sverige har fått  svårare att nå fram med sin 
verksamhet.Stimulansen som man får direkt i mobil och dator blir en konkurrens till 
att lära sig spela ett instrument. Det tar timmar att lära sig att spela ett instrument 
och det verkar som om allt fler elever har mindre tålamod med att lägga den tiden på 
att öva. 

Detta gör vi för att nå ut med vår verksamhet: 

• Sång på gång. (sångprojekt i klasserna 2 o 3 i samtliga skolor) 

• Vi har byggt en mobil utställningsmonter för instrument 

• Vi har musikmässa på samtliga skolor, där elever fått  ”Prova På!”  

• Vi har gjort återkommande lunchkonserter på samtliga skolor 

Varför vi valt att utveckla detta område är för att motverka ett sjunkande antal 
elever på instrumentalundervisningen.(Gagnef ligger dock fortfarande högt när det 
gäller deltagande av elever från grundskolan).  

Vi vet att  elever blir inspirerad av föreställningar, konsert ,shower eller visningar 
som görs ”Live”, därför kommer vi fortsatt arbeta med detta på skolorna.
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Året i verksamheten 

Kompetensutveckling 

Digitalisering 

Elevantal 

Förutom ett antal enskilda lektioner, grupplektioner, lektioner i dans, kör och orkester, 
så genomfördes en hel del utåtriktad verksamhet.  

• ”Du kan - Jag kan”. 10 pantomimföreställningar  genomfördes. Visades för 1 400 elever           
(Kulturskolans lärare) 

• Dansshower. 6 föreställningar genomfördes med ca: 180 medverkande                                                                                        
(Kulturskolans danselever) 

• Årlig sommar/julkonsert i Gagnefs Kyrka. Ett 70-tal medverkande . Kör, orkester och 
solister 

• Lunchkonserter/elvekonserter genomfördes på alla skolor. Ett 10-tal konserter. 

• Gagnef Windband med bryggturné på västkusten.Ett 10 tal konserter utomhus 

• ”Hela Hallen Svänger”. Internationellt utbyte för ett 70-tal sångare och musiklärare 
från 2 länder, med konserter i Sverige och Schweiz hösten

Gagnefs Kulturskola har i samarbete med övriga kommuner i Dalarna utformat 
gemensamma läns studiedagar för all personal.En årlig återkommande 
fortbildningsprogram genomförs för ett 150-tal lärare i Kulturskolorna.

Kulturskolan har sedan mitten av mars månad 2020 haft arbetsplatsträffar via TEAMS. 
Ett par lärare i riskgrupp arbetar hemifrån med hjälp av video och Teams. Vi har 
själva lärt oss olika digitala arbetssätt.Med hjälp av filmer på hemsidan, når vi ut med 
information till föräldrar och elever inför instrumentval.
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Likvärdig skola 

Analys och Åtgärder för utveckling 

Kulturskolans fortsatta kvalitetsutvecklingsarbtete för läsåret 
2020/2021 

Prioriterade områden 

Se info ovan. Uppföljning - Analys.Resultatet har gett positiva effekter när det gäller 
ökat antal elever på instrument. Vi vet dock inte vad som följer nu efter Corona-
våren och med inställda konserter och föreställningar.(Allt inställt VT-2020)

Kulturskolan i Gagnef når ca: 38% av grundskolans elever med sin verksamhet. Alla i 
klass 2 deltar i förberedande kurs i musik. (flöjt).Naturligtvis påverkas en del familjer 
av av det kostar pengar. Ett antal skolor i Sverige har tagit bort eller sänkt avgifterna 
för att allt fler ska kunna ha råd. Även i dalarna har vi ett sådant exempel.

Kulturskolan fortsätter att synas ute på skolorna. I korridorerna och på skolgården 
hörs ljuv musik som ska inspirera våra elever. 17 ggr per läsår gör lärarensemblen 
besök och det uppskattas av både elever och grundskoleelever.

Vad ska vi 
göra?

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret?

När och hur 
följer vi 

upp?

Få fler 
elever 
spela 

instrume
nt

Inspirera till 
att själv vara 

kreativ

Besöka all 
skolor på 
Teamtid 
10-12 

tisdagar

2 ggr i 
månad

en

Rektor Arbets-
plats 

träffar 
veckovis
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