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1. Inledning 
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2. Grunduppdrag 

2.1 Uppdragsbeskrivning 

1. Frivillig undervisning inom konstformerna bild&form, dans, drama&teater och musik. 

Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar i Halmstads kommun, 0 – 19 år, frivillig undervisning 

inom konstformerna bild&form, dans, drama&teater och musik oavsett var de bor i kommunen. 

Undervisningen har en subventionerad avgift med storlek som fastställs utav kommunfullmäktige. 

Kulturskolan erbjuder en väl utvecklad kör-, orkester- och ensembleverksamhet. Den frivilliga 

undervisningen sker i huvudsak efter skoltid. 

Till skillnad från andra verksamheter inom Bun så har Kulturskolans frivilliga verksamhet inga statliga 

styrdokument som reglerar uppdraget. Detta uppdrag utgår endast ifrån det kommunala perspektivet 

och nämndens mål. Kulturskolerådet har dock i sin plattform gett inriktningsmål som det förutsätts att 

Sveriges Musik- och Kulturskolor följer; Musik- och kulturskolorna erbjuder alla barn och ungdomar en 

pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. 

Musik- och kulturskolorna skall; 

• aktivt verka för att alla barn och ungdomar – oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller 

ekonomiska förutsättningar – kan delta i verksamheten.(Se FNs konvention om barnets rättigheter, särskilt 

artiklarna 4, 13 och 31) 

• ha utbildade lärare 

• ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa 

• arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling 

• erbjuda en bredd i verksamheten samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning. 

• se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög 

kvalitet 

I uppdraget ligger också att marknadsföra undervisningen och göra den tillgänglig och önskad även av 

grupper som av olika anledningar har längre väg till kulturen. Därför arbetar också skolan med olika 

aktiviteter och projekt för att visa vad Kulturskolan kan erbjuda. 

2. Rytmikundervisning 

Kulturskolan ansvarar för att alla elever i förskoleklasserna har rytmikundervisning en lektion i veckan 

och erbjuder därefter skolorna och eleverna i åk 1 rytmikundervisning. Rytmik är en helhetspedagogik 

som arbetar med människan fysiskt, känslomässigt och intellektuellt. Inriktningen på undervisningen är 

att ”lära musik genom rörelse och rörelse genom musik”. Den obligatoriska rytmikundervisningen, för 

elever i förskoleklass, bedrivs på skoltid genom Kulturskolans rytmikpedagoger. Eleven skall ha 40 min 

rytmik/vecka som ska vara inlagt i elevens schema. Rytmikundervisningen sker i nära samarbete med 

skolan och förskoleklasserna och förutsätter att en förskolepedagog medverkar och att gruppstorleken 

inte överskrider 18 elever/grupp samt att skolan tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och det material 

som krävs för undervisningen. Kulturskolan erbjuder även rytmikundervisning i omfattande grad i åk 1. 

3. Kulturupplevelser 
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Kulturskolan ansvarar för att alla elever, i åk F-9, får minst en professionell kulturupplevelse per år. 

Kulturskolans kulturkonsulent planerar och organiserar kulturupplevelser tillsammans med skolornas 

kulturombud, samt regionala kulturinstitutioner och riksteatern m fl. Strävan är att dessa 

kulturupplevelser ska få ett pedagogiskt genomslag och vara kulturellt nedslag i det dagliga arbetet med 

eleverna på skolorna. Kulturkonsulenten är också behjälplig med att förmedla statligt finansierade 

Skapande Skola-projekt i kommunen, där skapande och gestaltande som vägar att nå kunskap utvecklas 

med professionella konstnärers medverkan. 
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3. Mål 

3.1 Kommunfullmäktiges mål 

3.1.1 Mål 4 - Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och 

att besöka 

3.1.1.1 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid. 

Beskrivning 

En kulturskola med bra kvalitet som når barn och unga i hela kommunen är en mycket viktig del i 

uppdraget att erbjuda en undervisning inom estetiska ämnen på barn och ungas fritid oavsett var de än 

bor i kommunen. Genom att skolans rytmikpedagoger träffar alla kommunens sex- och sjuåringar skapas 

unika möjligheter att ge barn och vårdnadshavare kunskap om kulturskolans olika kurser. Det ligger ett 

värde i att, där det är möjligt och med beaktande av dyrare verksamhet, också bedriva viss undervisning 

på vissa platser i kommunen under elevernas fritid. Projektet Flavors de senaste åren varit en viktig del 

av insatserna i de områden där elevantalet är minst. 

 

Genom att skolans rytmikpedagoger träffar alla kommunens sex- och sjuåringar skapas unika möjligheter 

att ge barn och vårdnadshavare kunskap om kulturskolans olika kurser. Majoriteten av kurserna äger från 

2017 rum under ett tak på Söder i Halmstad i en ny kulturskola. 

Mätetal 2020 2021 2022 

Andel elever per område i Halmstad.    

Antal orter där skolan bedriver undervisning.    

Andel elever i kulturskolan av det totala antalet elever.    

Andel barn som fått scenkonstupplevelse i grundskolan.    

 

Aktiviteter   

Rytmikundervisning i grundskolan.   

Ökade insatser på kommunens fritidshem.   

Samordnade insatser kring meningsfull fritid för alla barn och elever tillsammans med 
kommunens övriga förvaltningar och andra fritidsorganisationer. 

  

3.1.1.2 Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och 

vårdnadshavare. 

Beskrivning 

Kulturskolan ska erbjuda god undervisning, eleverna ska växa i det de har valt att studera. De ska också 

erbjudas en trevlig social gemenskap samt möjlighet att få framträda inom sitt respektive ämne. 

Mätetal 2020  2021 2022 

Antal evenemang.    

Nöjd brukare    
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Aktiviteter   

Undersöka och analysera avhopp.   

3.2 Prioriteringar 

3.2.1 Tillgänglighet för alla 

Beskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Miljöerna i verksamheterna 

utvecklas ständigt för att förbättras och anpassas så att tillgänglighet finns för alla som är inskrivna, 

arbetar i eller besöker verksamheterna. Alla flickor och pojkar, personal, vårdnadshavare och besökare 

ska naturligt kunna delta i både inomhus- och utomhusaktiviteter på så lika villkor som möjligt. 

Förvaltningen driver tillgänglighetsarbetet ständigt framåt. Kulturskolan har nya lokaler sedan hösten 

2017 och uppfyller då alla dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för elever och personal. När 

kulturskolan förlägger undervisning till andra platser i kommunen tas hänsyn till tillgänglighet och 

arbetsmiljö när lokalerna väljs. 

3.2.2 Samarbete med musiklivet på orkesterområdet 

Beskrivning 

Genom att kulturskolans lokaler numera ligger i Kulturhuset Najaden ökar ungdomarnas möjligheter att 

se hur man kan fortsätta med musiken även efter kulturskolan.   

 

Kulturskolan kan genom att utarbeta nya former för samarbeten med vuxenverksamheten även bidra till 

en stark orkesterutveckling i Halmstads kommun. 

3.2.3 Funkisfestivalen 

Beskrivning 

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer, från 15 års ålder, med kognitiv eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Tävlingen ägde rum första gången 2011 och blev 

genast en succé. Sedan dess har det blivit ett årligt återkommande evenemang som växer för varje år. 

Syftet med festivalen är att lyfta personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i kulturlivet 

som vem som helst. Kulturskolan, kulturförvaltningen och utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen är några av de stora samarbetspartnerna i detta arbete. 

3.2.4 Samarbete inom kommunen 

Beskrivning 

Kulturskolan kan vara en resurs för arbeten som pågår inom olika områden inom kommunen, till 

exempel rörande inkludering. Projektet Flavors är en del av detta arbete. 

 Nämnden uppdrar åt rektor att låta Kulturskolan vara behjälplig och delaktig i projekt som kommunen i 
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sin helhet arbetar med. Samverkan med andra förvaltningar är en viktig och självklar del i den vardagliga 

verksamheten. 

 


