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Förvaltningsberättelse 2018
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Ändamål
Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner
samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådets vision
är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i
verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.
Verksamhet 2018
Under 2018 har följande fyra områden varit prioriterade; barns rätt till kulturutövande,
kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt
kompetensutveckling), nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling samt
forskningsbaserad verksamhetsutveckling.

Barns rätt till kulturutövande
Kulturskolerådet har bland annat lyft barns rätt till kulturutövande genom särskilda projekt,
konferenser och seminarier samt genom olika informationsinsatser (Kulturskolan magasin,
webbsida, nyhetsbrev och podcast). Kulturskolerådet för kontinuerligt dialog med centrala
aktörer inom kultur och utbildning. I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och Biblioteksföreningen har Kulturskolerådet etablerat projektet Mer för fler där 32 kommuner
deltog i ett utvecklingsarbete där brukarperspektivet och breddat deltagande låg i fokus. I
samverkan med Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) har en workshop genomförts
kring komposition/låtskrivande i syfte att stärka möjligheterna för barns skapande i
kulturskolan. Under året har arvfondsprojektet Kulturskolan i storstan etablerats i syfte att
stärka barns möjligheter till kulturutövande. Under året avslutades även arvfondsprojektet
Kulturskolan och barn på flykt, ett projekt som skapat bättre möjligheter för ensamkommande
och nyanlända. Inom projekten har goda exempel, metoder och erfarenhetsutbyten skapats och
synliggjorts. Kulturskolerådet har också etablerat samverkan med Folkyou, Ung Teaterscen,
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Ung i kör i syfte att stärka ungdomsperspektiv på
Kulturskolerådets verksamhet, bland annat genom ett politiskt seminarium under
Almedalsveckan.
Kompetensförsörjning
Kulturskolerådets huvudsakliga verksamhet kring kompetensförsörjning har varit att erbjuda
olika kurser och seminarier samt föra dialog med Regeringskansliet, SKL, folkhögskolor och
företrädare för högskolor. En kompetensdialog har genomförts där sex lärosäten samt
Universitets- och högskolerådet (UHR), Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) medverkade. Fokus var det så kallade ”kulturskoleklivet”. I samverkan med SKL har
också ett seminarium om alternativa utförare genomförts. Kulturskolerådet har även synliggjort
olika lärosätens arbete riktat mot kulturskolorna via reportage i Kulturskolan magasin.
Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling
Kulturskolerådets arbete med statistik, kunskap och kvalitetsutveckling har i huvudsak rört
dialog med Kulturrådet och SKL kring Kulturrådets nya uppdrag inom Kulturskolecentrum.
Från 2018 har Kulturrådet ansvar för att samla statisk om kulturskoleverksamhet.
Kulturskolerådet har under 2018 tagit fram en studie om kulturskolornas framtida möjligheter
där bland annat kommunernas ekonomiska villkor belystes. Kulturskolerådet arbetar även
internationellt för att stärka kontaktytor och omvärldsbevakning för landets kulturskolor. Under
året har rådet stärkt och utvecklat det nordiska samarbetet då Sverige under 2018 hade
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ordförandeskapet för det officiella nordiska samarbetet. En nordisk konferens om
kulturskolefrågor har genomförts med stöd av Nordiska ministerrådet där fokus låg på
integration och inkludering. Sverige var under året ordförande för Nordiska musik- och
kulturskoleunionen (NMKU), ett nordiskt nätverk mellan kulturskoleorganisationer.
Kulturskolerådet är medlem i European Music Council (EMU). EMU skapar olika forum för
internationellt utbyte mellan organisationernas 24 medlemsländer. EMU bedriver
påverkansarbete i syfte att stärka kulturskolans roll i den europeiska politiken samt olika
utvecklingsprojekt. Kulturskolerådet har deltagit vid EMU:s generalförsamling samt olika
nätverksträffar.
Kulturskolerådets verksamhet kring forskningsbaserad verksamhetsutveckling har i huvudsak
rört påverkansarbete och dialog med Regeringskansliet samt olika forskningsmiljöer.
Kulturskolerådet har även spridit information om aktuell forskning via tidningen Kulturskolan
magasin samt Kulturskolepodden. Kulturrådet (Kulturskolecentrum) har från 2018 fått som
uppdrag att synliggöra forskningsresultat om kulturskoleverksamhet.
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