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Svar på skrivelse angående kunskapen om
Kulturskolan hos barn och unga
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Ann Marie Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) menar att
Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att
själva skapa och uppleva kultur i olika former och understryker i sin skrivelse vikten
av att veta hur många barn och ungdomar som har kunskap om Kulturskolans
verksamhet och som upplever att de har en verklig möjlighet att delta.
Skrivställarna vill därför uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka möjligheterna
och kostnaderna för att inkludera frågor om Kulturskolan i stadens
brukarundersökningar.

Förvaltningen menar att arbetet med att öka kunskapen om Kulturskolan och dess
utbud liksom dialogen med eleverna är ett prioriterat område och beskrivs i
Kulturskolans strategiska plan – Kulturskola 2030.
Elever/föräldrar får vartannat år besvara en kundenkät där vi ställer frågor om
kulturskoleverksamheten och i vad mån man är nöjd eller vill lämna synpunkter.
Kundundersökningen genomförs inom kvalitetsutvecklingsprojektet Våga Visa
tillsammans med sju andra kommuner i Stockholms län och enkäten har tagits
fram i en kommunövergripande arbetsgrupp och prövats på elever i olika åldrar.
För att fånga upp synpunkter och önskemål från barn och ungdomar som ännu inte
deltar i någon kulturskoleaktivitet planerar vi delta med frågor i den
kulturvanestudie som Myndigheten för Kulturanalys kommer att genomföra i
Stockholm och som riktar sig till ca 2 000 barn och ungdomar mellan 10-18 år
från olika socioekonomiska områden i staden.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Marion Hauge-Lindberg
www.stockholm.se
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Avdelningschef

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan Stockholm.

Skrivelsen
Skrivställarna lyfter fram att Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för att
ge barn och ungdomar möjlighet att själva skapa och uppleva kultur i många olika
former och att en målsättning är att flera barn och unga än idag ska kunna vara
med i Kulturskolan. Man understryker vikten av att veta hur många barn och
ungdomar som har kunskap om Kulturskolans verksamhet och som upplever att de
har en verklig möjlighet att delta. Vidare i vad mån de unga kunnat påverka
utbudet. Man vill därför uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka möjligheterna
och kostnaderna för att inkludera frågor om Kulturskolan i stadens
brukarundersökningar om förskolan, grundskolan och eventuellt gymnasieskolan.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen menar att arbetet med att öka kunskapen om Kulturskolan och dess
utbud liksom dialogen med eleverna är ett prioriterat område och beskrivs i
Kulturskolans strategiska plan – Kulturskola 2030.
Kulturskolans kundundersökning 2013

Elever/föräldrar får vartannat år besvara en kundenkät där vi ställer frågor om
kulturskoleverksamheten och i vad mån man är nöjd eller vill lämna synpunkter.
Kundundersökningen genomförs inom kvalitetsutvecklingsprojektet Våga Visa
tillsammans med sju andra kommuner i Stockholms län och enkäten har tagits
fram i en kommunövergripande arbetsgrupp och prövats på elever i olika åldrar.
Eftersom vi denna gång använder en webbaserad enkät kan vi skicka ut enkäten
med e-post till alla föräldrar som har bokat en plats och registrerat en epostadress i E-tjänsten under våren 2013. Enkäten kommer att vara öppen fram
till midsommar och påminnelser skickas ut en gång i veckan. Vi återkommer med
en redovisning av resultatet under hösten.
För att fånga upp synpunkter och önskemål även från barn och ungdomar som
ännu inte deltar i någon kulturskoleaktivitet planerar vi delta med frågor i den
kulturvanestudie som Myndigheten för Kulturanalys kommer att genomföra i
Stockholm och som riktar sig till ca 2 000 barn och ungdomar mellan 10-18 år
från olika socioekonomiska områden i staden.
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Stadens brukarundersökningar inom grundskolan vänder sig till skolåren 2, 5 och
8. Frågorna handlar enbart om skolans inre frågor. Samma sak gäller
undersökningen inom fritidshemsverksamheten till elever i skolår 2 samt
gymnasieundersökningen i gymnasiets andra skolår. Att ställa frågor om
Kulturskolan och dess verksamhet blir ”främmande” i denna kontext.

Bilaga
Skrivelse från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) samt Mats Berglund (MP)
om kunskapen om Kulturskolan bland barn och unga.

