
 

 

Kulturskolan 
 

 

Bilaga 3. Aktörer  
 

Lokala grupperingar som samverkar inom 
kulturskolorna  
Lärargrupper  

 Arbetslag / Ämneslag  

Chefsgrupper  

 Ledningsgrupp (chefer i samma sektor t ex samhälle kultur)  
 Stabsgrupper (chefer och LVS)  

Kommunala aktörer som kulturskolor 
samarbetar med lokalt  

 Grund- och grundsärskolor.  
 Gymnasieskolor (t ex Lindholmen, Polhem språkintroduktion)  
 Kulturhus (t ex Selma Center, Frölunda kulturhus)  
 Bibliotek (t ex Guldhedens bibliotek)  
 Fritid + Ungdomssatsningar (t ex 1200 m2, Kulturatom, Frilagret, Bagarns)  
 Verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning (t ex Eldorado)  
 IOFF (t ex Sandeklevshallen, Lärjehallen, Lundenhallen, Torpahallen) 

samt IOFF och SISU projekt Street games i Västra Göteborg, Angered och 
Biskopsgården 

 Äldreboende (tex Altplatsen)   
 Instrumentförrådet  
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Stadsgemensamma grupperingar inom 
kulturskolan  
Lärargrupper  

 SÄL (stadens ämneslag)  
o Bild och form 
o Blockflöjt 
o Blås 
o Dans 
o Drama, teater, cirkus och musikal  
o Foto och film  
o Funk 
o Gitarr 
o Kör och sång 
o Musikproduktion 
o Piano och keyboard  
o Rytmik, skola och musikhandledning  
o Slagverk 
o Stråk  

Medarbetargrupper  

 LVS  
 Fyrklövern (processledare och samverkansstrateg)  
 Webbgruppen  
 Utvecklingsforum (lokala kvalitetsutvecklare, samordnare, 

utvecklingsledare) 

Chefsgrupper  

 Kulturskolestrategiska gruppen (KSSG)  
 EC-gruppen (alla kulturskolechefer)   
 EC-arbetsgrupper 

o Kommunikation 
o Samverkan 
o Projekt  
o Utveckling 
o Planeringsgruppen (representanter från alla EC-arbetsgrupper)  

 GR-nätverket (två referenspersoner från Gbg)  
 Referensgruppen för kulturskoleklivet  
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Externa aktörer som kulturskolorna samarbetar 
med stadsgemensamt  

 Utbildningsinstitutioner 
o Valand - HDK 
o HSM 
o SPSM (mindre nu)  
o Ågrenska (mindre nu) 
o Språng  

 Kulturinstitutioner 
o Göteborgs Konsthall 
o Konserthuset  
o Göteborgsoperan    
o Avdelningen för kulturutveckling (f d KiV)  
o Kulturrådet  

 Kommunala aktörer 
o Kulturförvaltningen i Göteborg 
o BRG (Business Region Göteborg) 
o Göteborg och co, Göteborgs Kulturkalas och Göteborgs Stads 

jubileumsår 
o Föreningskonsulenter i stadsdelar 
o Utvecklingsledare folkhälsa och MR i stadsdelar 

 Näringsliv  
o Bostadsbolag (t ex Familjebostäder, Bostadsbolaget, Balder) 

 Idéburna organisationer  
o Församlingar (t ex Svenska kyrkan Bergsjön, Torslanda, 

Biskopsgården)   
o Stiftelsen El Sistema  
o Räddningsmissionen  

 Civilsamhället  
o Folketshusföreningar (t ex Vingen)  
o Vänföreningen El Sistemas vänner i Göteborg  
o Kulturskolerådet 
o Hyresgästföreningen region Västra Sverige och lokala enheter 
o Cirkus Unik  
o SAK ung i Göteborg, Konstförening för unga 
o Passalen  

 

Externa aktörer utifrån lokalt samarbete, 
samverkan och nätverk  
 

Bergsjön 

o Skola som arena, Bergsjöskolan  
o Allas ateljé, Konstepidemin 
o Navet i Bergsjön  
o TNT, Tidsnätverket  
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o Kvinnocenter i Bergsjön 
o Bergsjöns Kulturhus 
o Föreningen Galaxen på fritidsparken Galaxen www.foreningengalaxen.se  
o Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen – en samverkan mellan Föräldraråd, 

Bergsjöns församling och Familjebostäder 
o Svenska kyrkan på Rymdtorget och Räddningsmissionen driver Caribo 

kulturgrupp 
o Hyresgästföreningen Simhopparen  

Angered 
 

o Skola som arena, Lövgärdesskolan  
o Lövgärdets lärlabb, en del av Lövgärdesskolan och skola som arena 

Erikshjälpen, Barnrättsäventyret,  
o Lövgärdets kyrka, rosa huset, Svängdörren Kulturskola 

Kooperativet Fjället - en områdesmötesplats för unga www.fjallet.org 
o Vårt Rannebergen är ett av Allmännyttans innovationslabb.  
o Vårt Rannebergen är en mötesplats och en samarbetsplattform i området 

samt ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, 
Bostadsbolaget och Göteborgs stad. 

o Stadslandet (Business Region Göteborg AB) 
o Allaktivitetshuset (Hyresgästföreningen) i Hammarkullen 

 
 

Biskopsgården 
 

o Skola som arena, Landamäreskolan  
o Café SOL, nätverk och träffar för kvinnor och barn 
o Göteborgs Folkhögskola 
o Meeting plays www.meetingplays.se  
o Folkuniversitetet 
o Bostadsbolaget i Biskopsgården och deras lokal Orkanen.   
o Hyresgästföreningen Norra Biskopsgården  
o Bonnier Hoops 

 
Lundby 
 

o Bjurslättskolan, Skola mitt i Lundby  
o Geesguud Ungdomsförening med medlemmar även från Biskopsgården 

 

 

 


