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Sammanfattning
Under läsåret har Kulturskolan prioriterat att arbete med kriterierna i Qualis kvalitetssäkring.
Vårt mål under året har varit att uppnå certifiering inom Qualis vilket också blev klart under
slutet av läsåret. De områden som vi arbetat mest med har varit trygghet och trivsel,
delaktighet och inflytande samt utveckling och lärande. Vi har arbetat med kriterierna i
arbetslagen, i det direkta arbetet med eleverna och slutligen fått gensvar från föräldrar och
elever genom enkäter. Svarsfrekvensen på enkäterna har varit god.
Under läsåret 2010-2011 kommer vi att fortsätta arbetet utifrån Qualiskriterierna. Vi kommer
huvudsakligen att lägga fokus på kriterierna om delaktighet och inflytande samt arbetssätt och
lärarroll. Inom det arbetet kommer vi att fortsätta vår strävan att väva ihop våra olika ämnen
till helheter som kan utmynna i produktioner som musikaler och shower.

Syfte med kvalitetsredovisning
Syftet med kvalitetsredovisningen är att göra en sammanfattning över det gångna året som vi
kan reflektera över och göra ett avstamp för nästkommande år. Genom att vi nu genomgått en
Qualisgranskning vet vi också inom vilka områden vi behöver fortsätta att utveckla vår
verksamhet.

Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör i den skriftliga kvalitetsredovisningen
• ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen
i sin verksamhet med stöd av faktauppgifter och beskrivningar,
• ta upp särskilda insatser som har genomförts för att förbättra verksamheten
under den tid redovisningen omfattar,
• visa på skillnader i måluppfyllelse för att bidra till likvärdighet i pedagogisk
verksamhet och utbildning, för kommunens del mellan verksamheter, för förskolans,
fritidshemmets och skolans del inom olika delar av enheten.

Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör också arbeta med
kvalitetsredovisningen så att den
• fungerar framåtsyftande och ligger till grund för utvecklings- och
verksamhetsplanering för en kommande period,
• används som underlag för dialoger mellan verksamhetsnivåer respektive
mellan ledning och övriga inom en verksamhet om förbättringsbehov,
planering och fördelning av uppdrag och ansvar,
• är ett aktuellt och levande dokument för olika intressenter.
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Grundfakta om Kulturskolan
Kulturskolan i Svalöv är belägen mitt i Svalövs centrum i lokaler som våra elever och
föräldrar anser är välkomnande och trevliga. Lokalerna är uppdelade i två plan. I det övre
planet ligger huvudsakligen undervisningsrum för våra olika instrumentämnen och i det nedre
planet finns orkestersal och rum för musikundervisning i klass.
Kulturskolan bedriver undervisning i de flesta orkesterinstrumenten inom blås- och
stråkinstrument, gitarr, piano, keyboard, sång, dans, och rockskola. Vi bedriver även
musikundervisning till grundskolan. Förutom undervisning var vecka läggs stor vikt vid att
elever tränas i att visa upp sina arbeten inför publik i såväl små som stora sammanhang.
Kulturskolan har under flera år utökat antalet elever i verksamheten genom att prova nya
undervisningsformer. Intresset för verksamheten har ökat under senare år vilket gör att vi får
köer på de flesta instrument. Det innebär att våra elever får vara beredda att stå på väntelista
ett tag innan man kommer in. Under senaste året har skolan lagt ner mycket resurser på att
korta ner köerna.
Vår vision på Kulturskolan är att ha ett hus som sjuder av kreativitet och aktivitet. Alla elever
ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Eleverna ska kunna utvecklas efter egen takt och
ambitionsnivå.

Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning
Lärarna har varit delaktiga i kvalitetsredovisningen , genom att målen i den lokala
arbetsplanen utvärderats kontinuerligt under året på arbetslagskonferenser. Vi har fört
diskussioner i områdets ledningsgrupp. Den slutgiltiga sammanställningen av
kvalitetsredovisningen har gjorts av rektor.

Förutsättning för Kulturskolans måluppfyllelse
Kulturskolan hade för år 2009 en anslagsbudget på 1921 tkr och för 2010 1940 tkr. Det
tillkommer avgiftsintäkter och intäkter för försäljning av verksamhet vilket för 2009
fastställdes till 510 tkr och för 2010 är budgeterat till 508 tkr. Dessa intäkter är beroende av
hur många elever som ingår i verksamheten och hur mycket undervisning vi säljer till
grundskolorna. Under läsåret har kulturskolan haft totalt 6,76 årsarbetare fördelat på 3,75
tjänst instrumental- och danslärare, 2,26 tjänst klassmusiklärare och 0,75 tjänst administrativ
tjänst.
Kompetensen hos skolans personal är mycket god då all personal har högskoleutbildning.
Under läsåret 2009-2010 hade vi 235 elever i ämnesundervisning på instrument och dans samt
ca 250 elever i körverksamhet i samarbete med grundskolorna i kommunen. De 235
ämneseleverna har tillsammans totalt 295 aktiviteter per vecka på Kulturskolan inklusive
orkesterspelningar.
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Arbetet i Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder utbildning på många olika instrument, sång och dans. Det gör att vi är
förhållandevis många anställda om man ser mot den totala årsarbetstiden. De flesta som
arbetar på Kulturskolan har därmed deltidstjänster, vilket gör att vi arbetar lite olika dagar.
Vi har två arbetslag, instrumentlärarlaget och klasslärarlaget samt en gemensam
personalkonferens där de flesta från personalgruppen är med.
Vi arbetar med elever både enskilt och i grupp beroende på ämne och utbildningsnivå. Vi har
anslagsbudget och lägger upp vår verksamhet utifrån den. En rolig men samtidigt
problematisk effekt blir, att om våra elever stannar länge i vår verksamhet beskärs våra
möjligheter att ta in nya elever. Då växer våra köer och vi måste finna nya vägar för att
försöka korta ner dem.
Under läsåret har skolan arbetat med huvudsakligen tre Qualisområden : Trygghet och trivsel,
delaktighet och inflytande samt utveckling och lärande. Dessa områden har legat till grund för
ökad måluppfyllelse av våra interna mål.

Resultat och måluppfyllelse
Vårt politiska inriktningsmål är att kulturutbudet ska utvecklas med bibliotek och kulturskola
i fokus. Det politiska nämndsmålet är att antalet kulturengagemang i kommunen för barn och
unga ska öka. Dessa mål är från 2008-09, men ligger kvar eftersom inga nya mål utarbetats
för 2009-10.
Kulturskolans interna mål för 2009-10 som vi prioriterat är
-att erbjuda barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud med sång, showdans,
instrumentalundervisning samt ensemble/orkesterverksamhet
-att erbjuda en högkvalitativ undervisning
-att anordna olika typer av konserter med våra elever
-att vara en viktig samarbetspartner till andra organisationer och föreningar både inom och
utom kommunen för att främja kulturlivet i vår kommun

Analys av resultat
Målet att erbjuda barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud med sång, showdans,
instrumentalundervisning samt ensemble/orkesterverksamhet är uppnått.
Under läsåret har vi utökat antalet ämneselever från 224 till 235 elever, en ökning på 5 %.

Målet att erbjuda en högkvalitativ undervisning är uppnått.
Vi har genomgått granskning i Qualis kvalitetssäkring och blivit certifierade med 92 poäng.
För att bli godkänd ska man ha uppnått 60 poäng och alla delkriterier på minst 3.
Målet att anordna olika typer av konserter med våra elever är uppnått.
Vi har anordnat ca 40 konsertillfällen för våra elever. Allt från små intima föreställningar till
stora konserter och shower.
Målet att vara en viktig samarbetspartner till andra organisationer och föreningar både inom
och utom kommunen för att främja kulturlivet i vår kommun är uppnått.
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Vi har utarbetat ett samarbete kring Svalövs Lucia med Handelsklubben i Svalöv. Vi har
utökat samarbete med andra musik/kulturskolor i regionen.

Uppföljning av likabehandlingsplanen
Eftersom vi inväntat en ny upparbetad likabehandlingsplan från kommunen under läsåret har
vi inte reviderat den gamla. Däremot har vi reviderat handlingsplanen mot kränkande
behandling (aug 2009 ) och jämställdhetsplanen (aug 2009 ).

Analys och bedömning av måluppfyllelsen som helhet
Kulturskolan har under året klarat måluppfyllelsen. Kvalitetssäkringen inom Qualis har betytt
mycket för vårt arbete i Kulturskolan.

Åtgärder för förbättring
Vi kommer att arbeta vidare med Qualiskriterierna delaktighet och inflytande samt arbetssätt
och lärarroll. Vi kommer även att utarbeta en ny likabehandlingsplan där planerna mot
kränkande behandling och jämställdhet ingår.

Fastställd av
Siri Sjögren
Rektor

Svalöv
Ort

101116
Datum
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Kulturskolan
Postadress
Besöksadress
Tel rektor

Box 73, 268 21 Svalöv
Svalegatan 25, Svalöv
0418-47 51 44, 0709-47 51 44

Webbplats

www.svalov.se
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