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Inriktning kulturskolans dansundervisning
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar utifrån ett barnperspektiv att erbjuda
samtliga barn och ungdomar möjligheten att välja ämnet dans i kulturskolan
oavsett var de är bosatta i kommunen. Landsbygden prioriteras.
Kultur- och fritidsnämnden önskar en redovisning av dansundervisningen efter
första läsåret.
Sammanfattning av ärendet
Synpunkter framförs från Judy och Linda Andersson att den kommunala
dansundervisningen är negativ för deras privata affärsverksamhet Judys
Danscenter. Även om de har fler intresserade av att dansa i Judys
Danscenter än vad de kan ta emot, så ser de med oro på utvecklingen för
Judy Danscenters företagsutveckling. De har fått färre kunder och flera har
hoppat av dansundervisningen för att börja på den kommunala kulturskolan. De anser att kommunen bedriver illojal konkurrens genom att ta ut
låga avgifter för dansundervisningen.
Det finns fler aktörer i Ljungby som undervisar i dans och de menar att de i
stort inte märkt någon konkurrens utan ser mer en möjlighet att kunna
samarbeta med kulturskolan och nå ut till fler människor och därmed sprida
dansen än mer.
Kulturskolechef Annika Ljungdahl, näringslivschef Cristopher Moberg och
kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström har vid flera tillfällen träffat Judy
och Linda Andersson för att diskutera och lösa situationen. Judy och Linda
Andersson har som krav att kulturskolan upphör med dansundervisningen i
Ljungby men får fortsätta med dansundervisningen på landsbygden. Deras
krav är att elever som bor på landsbygden och som påbörjat dansundervisning i kommunal regi och som börjar i högstadiet i Ljungby, inte ska få
fortsätta att dansa i kommunal regi här i Ljungby.
Kulturskolans verksamhet vänder sig i första hand till alla barn och
ungdomar från årskurs 3 till och med gymnasiet och sedan höstterminen
2017 finns dans som valbart ämne. Kulturskolans danspedagog är
högskoleutbildad och ger grundutbildning i konstformen dans. En pedagogtjänst på kulturskolan har undervisningstid 19.25 timmar per vecka. I dessa
timmar ingår även restid. Kulturskolan erbjuder dans på samtliga orter i
Ljungby kommun där det finns grundskola och i dagsläget bedrivs 80% av
dansundervisningen på landsbygden.
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Under de närmaste åren är målsättningen inte att öka antalet danspedagoger
i kulturskolan, utan snarare att bredda verksamheten och kunna erbjuda fler
ämnen, såsom muntlig berättande, drama, film, bild och form. Viktigt är
också att alla barn i hela kommunen erbjuds möjligheten att delta i kulturskolan och att pedagogerna fortsättningsvis kommer ut till barnen som bor
på landsbygden. Detta innebär att om intresset för dans kvarstår eller ökar
från landsbygdsbarnen kommer utrymmet för dans i kulturskolans regi vara
mycket begränsat för barnen i Ljungby. Vi anser att möjligheten att dansa
till ett rimligt pris även ska komma barnen i Ljungby till del. Vi vet att
familjer idag tackar nej till kulturskolan eftersom avgiften anses för hög.
Avgiften Judys Danscenter:
Kulturskolan Ljungby
Kulturskolan Värnamo
Kulturskolan Växjö

från 900 kr/termin
450 kr/termin
från 500 kr/termin
950 kr/termin

Förvaltningens synpunkter:
Vi ser:
 det självklart att de barn som börjar i högstadiet i Ljungby, får
fortsätta i kommunala kulturskolan även om undervisningen sker i
Ljungby.
 eftersom kulturskolan endast har en tjänst danspedagog och
undervisningstiden är 19,25 tim/vecka är utrymmet för barn i
Ljungby mycket begränsat i kulturskolans regi och är inget hot för
Judys Dansstudios existens
 att kommunala kulturskolan är med och bidrar till att öka intresset
för dans och att detta gynnar andra dansaktörer
 Judys Danscenter har under mångårig verksamhet byggt upp ett
starkt varumärke och har ett stort förtroende bland kommunens
invånare.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar utifrån ett
barnperspektiv att erbjuda samtliga barn och ungdomar möjligheten att välja
ämnet dans i kulturskolan oavsett var de är bosatta i kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar för att förvaltningen redovisar dansundervisningen efter
första läsåret.
Skickas till
Judy och Linda Andersson, Judys dansstudio.
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