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Presentation av föreslagna förtroendevalda til l  
styrelsen 
 
Inger Carlonberg 
Arbetar som chef för kulturskolan i Solna. Utbildad vid Musikhögskolan i Malmö, Instrumental- 
och ensemblelärare med tvärflöjt som huvudämne. Mälardalens högskola, Mål- och 
resultatstyrning samt Kommunala chefs- och ledarskapsutbildningar, interkulturell 
kommunikation. Har tidigare arbetat som lärare på kulturskolan i Eslöv och Örebro. 
Förtroendeuppdrag som ordförande för Kulturskolerådet sen 2012. 
För mig är det viktigt att bidra till att göra kulturskolornas samlade röst hörd. Framöver gäller 
det att bevaka så vi får en bra nationell strategi för kulturskoleverksamhet i Sverige. Projekt som 
bidrar till att nya medborgare hittar sin plats och sitt språk är hjärtefrågor. 
 
Yvonne Gärd 
Yvonne Gärd, kulturskolechef i Sandviken sedan 2001 
Utbildad I/E-lärare vid Ingesunds Musikhögskola, har också gått CLS utbildningen. Har suttit i 
Kulturskolerådets styrelse sedan 2009. 
För mig är frågan om den nationella strategin och inte minst verksamhetens framtida 
kompetensförsörjning naturligtvis mycket angelägen just nu. 
Alla barn måste ges likvärdiga möjligheter att hitta sitt eget konstnärliga uttryck. 
 
Per Graneld 
Per Graneld är kulturskolechef i Kungsbacka kommun, Halland. Skolan har musik, dans, teater, 
konst och film som huvudämnen. Dessutom musikal, rytmik och kurser för barn med 
funktionsvariationer.  
Utbildad klarinettist och träblåslärare. Har tidigare arbetat som musiker och musiklärare samt 
under många år vid Musik i Väst, länsmusiken i Västra Götalandsregionen. Jag är mycket 
intresserad av utmaningen vi inom kulturskolorna står inför, där det gäller att utvecklas och bli 
en kulturskola som är adekvat för dagens unga samtidigt som vi behåller och utvecklar 
kulturarvet.  
 
Anna-Carin Ahl 
Delar min tjänst på SMI genom att på halvtid vara studierektor och den andra halvan undervisa i 
rytmik, didaktik och estetiska lärprocesser, är även ansvarig för kurser och uppdragsutbildning 
under paraplyet Konstarter i samverkan. 
Utbildad rytmiklärare vid KMH i Stockholm. Har på senare år intresserat mig mycket för hur vi 
kan formulera oss om lärande i estetiska och konstnärliga uttrycksformer och har därför studerat 
vidare och har en magister i Praktisk kunskap från Södertörns högskola. 
PÅ SMI har jag möjlighet att göra det som ligger mig varmt om hjärtat – att arbeta med 
utbildning och fortbildning av verksamma lärare i kulturskolan. I förlängningen handlar det om 
att stödja och utveckla verksamheter som stärker barns och ungas rätt att själva välja hur de vill 
uttrycka sig, sin identitet, sina frågor och ställningstaganden. 
 
Sylvia Carlsdotter 
Enhetschef Kulturpedagogiska Enheten/Kulturskolan i Simrishamn. Verksam i 
Kulturskolerådets styrelse sedan 2010. 
Utbildad dramapedagog, studerat bland annat ledarskap, sociologi samt grundläggande 
konstnärlig utbildning på KV Konstskola i Göteborg. Verksam sångerska, moderator och 
föreläsare inom kommunikation, pedagogik, kultur och ledarskap. Undervisat i pedagogiskt 
drama på Kristianstad högskola på lärarutbildningen och ansvarat för fristående kurs. 
Styrelseledamot för Österlenskolan för konst och design. Har arbetat med frågor kring estetiska 
läroprocesser och kultur i skola sedan 1997 och initierade  ”Kulturgaranti” 2005 som modell, 
Simrishamn var först i Sverige. Utvecklade Sommarkulturskola 2016. 



Jag brinner för varje barns rätt att utveckla sina olika språk och uttryck, tillgänglighet och 
demokratifrågor. Kulturskolan gör skillnad och har en mycket viktig roll i samhället på flera 
olika plan. 
 
Björn Emmoth 
Björn Emmoth, rektor Kulturskolan i Kalix, leder en kulturskola med ansvar såväl för frivillig 
verksamhet som estetiska ämnen i olika skolformer, inkl musiklinje på 
folkhögskolenivå. Lärarutbildningen i musik är kompletterad med en examen i 
utbildningsvetenskap samt förstås ledarskapsutbildningar. Har även varit projektledare i ett 
större internationellt projekt, och varit aktiv i regionala projekt även utanför skolans och 
kulturens värld. Min hjärtefråga i kulturskolerådet har alltid varit att få tillstånd en nationell 
politik, eftersom det lägger en grund för vilken kulturskola som är möjlig att bygga i framtiden. 
Den kommunala grunden är inte tillräcklig för att möta alla våra strukturella utmaningar. 
 
Jalle Lorensson 
Jalle Lorensson är kulturskolechef i Malmö sedan 2010. Huvudfokus i arbetet som chef har legat 
på att nå barnen i stadsdelar där kulturskolan har haft ett lågt deltagande, och metoder för att nå 
målen har varit El Sistema och Tvåornas Kör. 
En viktig fråga för Jalle Lorensson är användningen av läraravtalet, där det finns fler möjligheter 
än begränsningar i fall avtalet används rätt.  
Jalle Lorensson är utbildad lärare för högstadiet och gymnasiet (Sv/Re/Hi), och varit verksam 
som skolledare på gymnasiet. Dessförinnan har J L varit professionell rockmusiker i drygt 20 år, 
med bluesmunspel som instrument. 
 
Berit  Lindh 
Anställning - Kultur- och fritidschef i Åre kommun och har kulturskolan organiserad hos mig. 
Utbildning – Kulturarbetarlinjen Umeå universitet. 
Har tidigare arbetat med diverse inom kultursektorn så som filialföreståndare Åre bibliotek, 
Barn- och ungdomskultursamordnare Åre kommun, Dockspelare i dockteatergruppen Liten och 
Stor, Folkmusikprojekt med sång- och danslekar. 
Särskilt angeläget för mig är att jobba för - ”En kulturskola för alla”. Viktigt att alla känner sig 
välkomna utifrån sina förutsättningar. En kulturskola för alla har bredd, djup och spets. Viktigt 
också att värna om att barn och ungdomar i glesbygd får ta del av och kunskap om kulturens 
olika uttryck och att det här är yrken som man kan utbilda sig till. 
 
Ella-Kari Norberg 
Jag heter Ella-Kari Norberg är kulturskolechef i Värmdö Kulturskola. 
Efter utbildning till flöjtpedagog vid SMI och ett par år som frilandsande musiker 
arbetade jag 10 år som lärare i Salems kulturskola med ämnena flöjt, blockflöjt, orkester, 
småbarnsrytmik och musiklek. 
Jag har nu jobbat 17 år som kulturskolechef, först i Salem därefter i Värmdö. 
Vid sidan av chefsuppdraget har jag haft utredningsuppdrag åt Knivsta vid uppstart av 
kulturskola i egen drift och åt Täby vid upphandling av privata aktörer. Då Värmdö använder ett 
ersättningssystem liknande checken är jag insatt i de frågor som medföljer systemet. 
Jag finner frågan om en tillgänglig och inkluderande kulturskola angelägen och jobbar just 
nu hårt för att nå ut till fler barn och unga Värmdö kommun. 
 
Sanna Eskilsson Juhlin  
41 år, ursprunglig östgöte, bor i Göteborg och är enhetschef i Lundby på Hisingen. En 
utmanande del av Göteborg som växer så det knakar.  
Här har vi åkrar, miljonprogram, lyxvillor, industri, kulturinstitutioner och hightechforskning. 
Allt på samma ö.  
Jag är utbildad medie/kulturproducent och har bland annat startat filmfestivaler, regisserat 
stadsföreställningar, varit filmkonsulent, som regional ungkulturkonsulent, byggt utställningar,  



arbetat med radioprogram  
Det jag brinner för i mitt arbete är att skapa goda förutsättningar för barn och unga att få 
utveckla och ha tillgång till alla sina språk och uttrycksmöjligheter.  
Vi som är med och skapar strukturerna för detta har ett stort ansvar att se till att det finns 
förutsättningar. Jag brinner för Kulturskoleutveckling och arbetar för att vi ska vara en självklar 
del av samhällsutvecklingen. 
 
Christer Olofsson 
Christer Olofsson är Kulturskolechef i Skellefteå. 
Jag är utbildad gitarr och musikteorilärare och uppvuxen i en familj där flera olika 
kulturyttringar var en viktig del av vardagen. 
Har arbetet som musiker samt lärare vid kulturskolan i 18 år innan jag blev chef. 
För mig är kultur och psykiskt mående starkt kopplat till varandra, speciellt när det gäller barn 
och det framtida samhälle som vi tillsammans formar. 
Det viktigaste för mig är en kulturskola där alla barn har en möjlighet att bli sitt bästa jag. 
 
Johan Kjellberg 
Johan Kjellberg, rektor för Musikskolan Lidköping sedan 2002. Utbildad brasspedagog i 
grunden, med trombone som huvudinstrument. Musikskolan Lidköping har stor bredd med allt 
från babyrytmik till att undervisa elever på gymnasiets estetiska program. 
Eftersom jag tycker att det är absolut nödvändigt att vi har engagerade och kompetenta 
pedagoger i våra verksamheter, så är frågan om utbildning och kompetensutveckling det som i 
dagsläget känns mest angeläget för mig 
 
Mikael Jäderlund 
Mikael Jäderlund är chef för Kulturskolan Miranda och den öppna fritidsverksamheten i Mora. 
Är utbildad Mediapedagog vid Dramatiska Institutet samt har gått utbildning i TV-
/videoproduktion, Barn- och ungdomsledarutbildning, Psykologi och Interna chefskurser inom 
Mora Kommun. Har jobbat som Film-/mediapedagog vid Kulturskolan Miranda i Mora i 13 år. 
Har tidigare haft eget utbildningsföretag och där drivit vuxenutbildningar inom Kunskapslyftet i 
5 år. 
För mig är frågan om film i kulturskolan särskilt angelägen. Jag är också mycket intresserad av 
frågan om en samtida kulturskola, t ex vad gäller olika former för lärande, uttryck/ämnen och 
kompetens. 
 
 
 


