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Vision: Kulturskolan bidrar till att förverkliga kulturstrategins övergripande 
mål:  
- Alla barn och unga i Katrineholms kommun har goda möjligheter till eget 
kulturskapande.
- Alla barn och unga i Katrineholms kommun har god tillgång till 
kulturupplevelser.
- Alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget 
kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

Kulturskolan ska vara en attraktiv mötesplats, med kompetent personal 
och ändamålsenliga lokaler centralt i Katrineholm, dit barn, ungdomar och 
vuxna gärna söker sig för att möta och utöva kultur i många olika former. 
Kulturskolan är en knutpunkt i kommunens kulturella infrastruktur.

Ur Kommunplanen 2019-2022 
Attraktion & livskvalitet:
”Katrineholm ska ha ett 
aktivt kulturliv i alla delar av 
kommunen. (….) Kultur är viktig 
i livets alla skeden och ska ingå 
som en väsentlig del i många 
av kommunens verksamheter. 
Kommunen ska i första hand 
stödja kultur för barn och 
ungdomar. Kulturskolan ska ha 
en bred verksamhet med låga 
avgifter för att öppna kulturen 
för breda grupper.” 

I kulturstrategin beskrivs värdet 
av kultur för både personlig 
utveckling, språkförmåga, 
kunskapsutveckling, hälsa, 
samhällsuppbyggnad och 
samhörighet mellan människor.

Bild till höger: 
En scen ur 2020 års 
storföreställning "Genomskinlig". 
Foto: Josefine Karlsson

Alla barn & unga ska 
ges möjlighet till eget 
kulturskapande

Kulturskolans uppdrag utgår från kommunplanen 2019-2022 
”Attraktion & livskvalitet” samt Kulturstrategin för barn och 
unga i Katrineholms kommun 2020-2023. 

Verksamheten präglas av:
• god kvalitet
• hållbar utveckling
• en god lärmiljö
• tillgänglighet för alla
• ökad integration
• inflytande och delaktighet 

• jämställdhet
• möten och öppna arenor
• bredd och spets
• tradition och förnyelse
• ny teknik
• entreprenöriellt lärande



Kulturskolans verksamhetsidé
Kulturskolans verksamhet bygger på forskning och 
beprövad erfarenhet.

Verksamheten ska utveckla barn och unga inom 
följande områden:

Kreativt, självutvecklande
• möjlighet att uttrycka sig
• lust till eget skapande
• ökat självförtroende och självkänsla
• identitetsuppbyggnad
• förberedelse för vidare studier

Socialt
• dela erfarenheter från olika språkliga och 

kulturella traditioner
• utveckla lyhördhet och empati
• meningsfull fritid 
• trygg social miljö 

Kognitivt
• ämnesfärdigheter
• lärande med många sinnen
• kunskap med kroppen som verktyg

Kulturbärande, samhälleligt
• föra kunskaper och traditioner vidare
• samtida kulturuttryck
• grund för ett rikt kulturliv och ett bättre 

samhälle 

Inriktning 
Detta uppnås genom: 
• frivilliga ämneskurser i olika konstarter, såsom 

musik, bild och form, dans, skrivande, teater, 
musikal, berättande och digitalt skapande.

• föreställningar, konserter och utställningar, både 
offentliga och i skolan 

• öppen verksamhet
• verksamhet i samarbete med förskolan och 

skolan



De frivilliga kurserna ska erbjudas alla barn och 
ungdomar i kommunen i åldern 0-25 år. 
En viktig del är elevernas deltagande i kör-, 
ensemble- och annan gruppverksamhet. 
Kulturskolan har ett särskilt ansvar att nå 
grupper som hittills är underrepresenterade i 
verksamheten, så att elevsammansättningen 
speglar samhället i övrigt.  

Elever med stark ambition och målinriktning ska 
erbjudas fördjupad undervisning. 
Samarbeten inom och mellan konstarterna har ett 
stort värde. 

Alla elever i verksamheten ges möjlighet att delta i 
föreställningar, konserter och utställningar.  
Goda förutsättningar ska finnas för eget skapande. 
Barns och ungas egna initiativ ska tas tillvara.

Kulturskolan ska aktivt stödja förskolans och 
skolans arbete för ökad måluppfyllelse genom 
estetiskt lärande i enlighet med läroplanerna. 
Detta ska ske i dialog med förskolan och skolan 
och är ett gemensamt ansvar. Det kan ske 
genom direkta insatser med barn och elever, 
föreställningar för förskolan och skolan, arbete 
med elever med särskilda behov genom Kultur på 
recept och fortbildning av förskolans och skolans 
personal. 

Kulturskolan har också ett särskilt ansvar för att 
samordna Skapande skola-insatserna i kommunen.

Kulturskolan ska arbeta i nära samarbete 
med barn- och ungdomsverksamheten inom 
kulturförvaltningen samt med kulturföreningar 
inom kommunen. 
Kulturskolan ska söka samarbeten regionalt, 
nationellt och internationellt.
Kulturskolan ska aktivt söka nya 
verksamhetsformer och samarbetspartners.


