
 
  
 

 

 

Direktiv för Sundsvalls Kulturskola 
En kulturskola för alla 

 

Vision  
Ur den Kulturpolitiska strategin för Sundsvalls Kommun 

I Sundsvall finns ett rikt kulturliv som utmanar, ger perspektiv och formar en hållbar och attraktiv 
kommun. Kultur är ett kraftfullt instrument för samhällsutvecklingen och invånarna har alla 
likvärdiga möjligheter till skapande, bildning och deltagande i kulturlivet. Yttrandefrihet, 
konstnärlig frihet och förnyelse är viktiga utgångspunkter. 

 

 

 

Sundsvalls Kulturskola 
Sundsvalls Kulturskola är en avgiftsfri skola för elever* i åldrarna 4-19 år i hela Sundsvalls 
kommun. 

Sundsvalls Kulturskola har två uppdrag: den frivilliga valbara verksamheten och den 
uppdragsbaserade verksamheten. Kulturskolan ansvarar för inköp av scenkonst till kommunens 
alla elever samt samordning av Skapande skola för de kommunala skolorna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning inom estetiska ämnen som ger elever möjlighet till eget 
skapande, utvecklande av sin kreativitet och estetiska färdigheter samt ger eleverna möjlighet att 
uttrycka sig och mötas i olika konstarter. 

Kulturskolan arbetar med metodutveckling för att nå alla elever i hela kommunen oavsett 
socioekonomisk bakgrund,  

Kulturekosystemet förädlas med kunniga, genrebreda pedagoger som berikar såväl skolans 
ämnesbredd som det lokala kulturlivet.  

Kulturskolan ger, förutom praktiska färdigheter, eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa 
upp till samhällsmedborgare med en stärkt kreativitet och en välutvecklad förmåga att samarbeta 
med andra människor.  
 
 
 

 

 

* Elever innefattar barn och elever i alla skolformer 



 
  
 

 

Kulturskolans frivilliga valbara verksamhet 
 

Syfte 
Kulturskolan ska erbjuda undervisning inom flera olika kulturella och konstnärliga områden, såväl 
individuellt som i grupp, där både bredd och spetskompetens är nödvändigt för ett livslångt 
lärande.  

Kulturskolans undervisning ska ge eleverna möjlighet till skapande och utvecklande av sina 
estetiska färdigheter, utifrån sina önskemål. 

 

Mål 
Kulturskolan ska arbeta för att alla elever som vill ska få möjlighet att utveckla sina estetiska 
färdigheter i olika konstarter och ge dem möjlighet till specialisering och fördjupning oavsett 
geografiska eller socioekonomiska förutsättningar. 
 
Kulturskolan ska utveckla metoder för att nå så många elever som möjligt, i syfte att väcka 
nyfikenhet och intresse hos eleverna i skolan. 

Kulturskolan ska samverka med olika samhällsaktörer inom konst och kultur, för att bygga broar 
inför elevens kommande kulturutövning och konsumtion. Kulturskolans ska främja såväl blivande 
yrkesverksamma kulturaktörer som de framtida vuxnas meningsfulla fritid. 

Kulturskolan ska starta upp filialer i socioekonomiskt svagare områden. 

 

Indikatorer 
 Antalet elever som deltar i varje ämne samt antalet elever som deltar i fler än ett ämne. 
 Antal elever per skola som deltar i den frivilliga valbara verksamheten samt elever som 

står i kö till de ämnen som erbjuds.                                                                                              
 Antalet utåtriktade verksamheter som erbjudits under året. 
 Antalet samarbeten och samverkan som har skett under året samt vad detta resulterat i. 
 Riktade aktiviteter för att nå elever i socioekonomiskt utsatta områden.  
 Antalet skolor i socioekonomiskt svagare områden där Kulturskolan startat upp filialer. 

 

Aktiviteter 
Kulturskolan ska aktivt verka för att kommunens elever och vårdnadshavare har kännedom om 
Kulturskolan och att fler elever ges möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. 

Kulturskolan ska arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet gentemot det 
övriga samhället. 

Kulturskolan ska sträva efter att ha en jämn representation av elever från kommunens alla delar 
genom att arbeta för att vara välkänd, relevant och attraktiv för så många elever som möjligt 
oavsett geografiska eller socioekonomiska förutsättningar. 

Kulturskolan ska erbjuda ett brett utbud av ämnen och aktiviteter och ge möjlighet till 
specialisering och fördjupning samt sträva efter att tillgodose elevernas önskemål. 
 



 
  
 

 

Kulturskolans uppdragsbaserade verksamhet 
 

Syfte 
Kulturskolan ska i samverkan med skolan erbjuda undervisning inom konst och kultur och genom 
Skapande skola uppdraget, Scenkonstuppdraget samt andra delar inom Kulturskolans 
verksamheter bidra till elevernas ökade måluppfyllelse. 

Kulturskolans undervisning ska ge eleverna möjlighet till eget skapande och utvecklande av sina 
egna estetiska färdigheter. 

 

Mål 
Kulturskolan ska samordna Skapande skola i den kommunala skolan samt fördela scenkonst till 
elever i ålder 5-16 år i Sundsvalls alla skolor oavsett huvudman. 

Kulturskolan ska arbeta med uppsökande verksamhet och särskilt prioritera socioekonomiskt 
svagare områden för att väcka nyfikenhet och intresse för konst och kultur. 

Kulturskolan ska utveckla sina undervisnings- och samverkansformer för att bidra till ökad 
måluppfyllelse hos eleverna.  

 

Indikatorer 
 Vilka skolor som har deltagit i Skapande Skola och vilka aktiviteter som har genomförts. 
 Antalet scenkonstföreställningar samt typ av scenkonst som eleverna har tagit del av. 
 Antalet skolor i socioekonomiskt svagare områden som Kulturskolan arbetat med: 

A, uppsökande verksamhet. 
B, uppdragsbaserad verksamhet. 

 

 

Aktiviteter 
Kulturskolan ska varje läsår erbjuda minst en scenkonstföreställning till elever i ålder 5-16 år i 
Sundsvalls alla skolor. 

Kulturskolan ska varje läsår ansöka om medel från Statens Kulturråd till Skapande skola samt 
samordna och organisera Skapande skola i de kommunala skolorna. 

Kulturskolan ska arbeta med uppsökande verksamhet i skolan och särskilt prioritera skolor i 
socioekonomiskt svagare områden.  
 

Kulturskolan ska arbeta med estetiska lärprocesser tillsammans med grundskolan i den ordinarie 
undervisningen. 



 
  
 

 

 

 

Uppföljning och Utvärdering 
 

Uppföljning och utvärdering av Kulturskolans verksamhet sker i form av en verksamhetsrapport 
som årligen presenteras för Barn– och utbildningsnämnden i september. 

I verksamhetsrapporten ingår: 

 Utbud per läsår. 
 Resultat utifrån indikatorer inom varje område. 
 Utvecklingsområden på kort och lång sikt. 

 
 

 

 

 


