
Styrelsens förslag till

SMoK verksamhetsplan 2014
Långsiktigt mål Effektmål Aktiviteter Uppföljning

Att det finns offentligt finansierad musik- 
och kulturskoleverksamhet i varje kommun Besök eller annan kontakt med kommunen Nulägesrapport

Att musik- och kulturskoleverksamhet 
behandlas i SKL:s positionspapper

Samverkan med SKL inom ramen för 
Kulturskola2030

Granskning av SKL:s 
positionspapper

Musik- och kulturskolorna i Sverige skall vara 
väl informerade och delaktiga i diskussioner 
kring alternativ, strategier för och 
konsekvenser av vad ett ökat statligt 
engagemang kan betyda

Ett diskussionsmaterial tas fram och 
kommuniceras via nyhetsbrev, 
Kultursmockan, regionala nätverk mm

Enkät

Att relevanta aktörer (myndigheter och 
departement) är informerade om innehållet i 
SMoK:s nationella strategidokument

Se bilaga  "Aktivitetsplan för ökat statligt 
engagemang"

Antal informationsaktiviteter 
visas i verksamhetsberättelsen

Att initiativ sker från statlig nivå för musik- 
och kulturskolan

Granskning av motioner, propositioner, 
regeringsbeslut m.m. genom nyhetsbevakning

Resultat i riksdagsbeslut, 
motioner, press och andra 
medier 

Värna den kulturella 
yttrandefriheten i den demokratiska 
processen

Att 18 musik- och kulturskolor, genom 
projektet "Om vi fick bestämma", har 
metoder och modeller för elevernas 
delaktighet och inflytande

Arbetet med projektet "Om vi fick 
bestämma" fortsätter

Redovisning av projektet "Om 
vi fick bestämma" till 
Arvsfonden

Verka för ett ökat statligt 
engagemang för musik- och 
kulturskolan

Verka för en tillgänglig, effektiv 
och högkvalitativ musik- och 
kulturskola i Sverige



Att 9 musik- och kulturskolor genom 
projektet "Kulturskola på lika villkor" har 
metoder för ett normkritiskt förhållningssätt i 
utbud och undervisning

Arbetet med projektet "Kulturskola på lika 
villkor" fortsätter

Redovisning av projektet 
"Kulturskola på lika villkor" 
till Statens Musikverk

Att skolor i två län möter institutioner och 
personer från professionella kulturlivet i ett 
planerat utvecklingsprojekt "I dina skor"

Söka medel för projekt där kulturskolorna 
samverkar med det professionella kulturlivet

Att medel beviljas och 
projektstatus redovisas i 
rapport

Stärka och utveckla nationella och 
internationella kontakter inom 
musik- och kulturskolevärlden

Delta i minst 4 internationella 
erfarenhetsutbyten. Få till extern finansiering 
för internationell verksamhet 

Fortsatt deltagande i Nordisk musik- och 
kulturskoleunion (NMKU) och Europeisk 
Musikskoleunion (EMU). Söka projektmedel 
för internationell verksamhet/projekt

Dokumentation av 
genomförda möten. Erhållna 
bidrag

Initiera och sprida kunskap om 
nationella såväl som internationella 
utvecklings- och forskningsprojekt 
inom barn- och 
ungdomskulturområdet

Att en nationell plattform för kunskap om 
och uppföljning av musik- och kulturskolans 
verksamhet planeras

Fortlöpande dialog med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
kulturanalys eller andra parter för att stärka 
kunskap om musik- och kulturskolan 

Regeringsbeslut eller andra 
direktiv

Resultat i riksdagsbeslut, 
motioner, press och andra 
medier samt enkät till de 
politiska partierna

Verka för ändamålsenlig utbildning 
på högskolenivå inom musik- och 
kulturskoleområdet

Stimulera debatt och skapa opinion 
i frågor inom musik- och 
kulturskoleområdet samt barn- och 
ungdomskulturområdet

Uppnått politisk förståelse för behovet av fler 
ändamålsenliga utbildningar på högskolenivå 
för musik- och kulturskoleområdet

Föra dialog med relevanta parter om 
ändamålsenliga utbildningar på högskolenivå 
för musik- och kulturskoleområdet


