Decemberrapport från Kulturskolan
I december var det som vanligt många små minikonserter som ägde rum på Kulturskolan. Ett trevligt
sätt att avsluta terminen där lärarna låter alla sina elever inom respektive ämne spela upp för varandra
och inför en publik som utgörs av föräldrar, syskon, mormor, morfar kompisar etc.
Den stora officiella julkonserten ägde rum i St. Nicolai och det var inför en fullsatt kyrka som våra elever
bjöd på fina uppträden i form av musik, sång och dans.
Inför den kommande terminen så har vi fått rekrytera nya lärare till både film & animation och till bild,
form & foto och till båda tjänsterna har vi lyckats riktigt bra som jag bedömer det.
Sista arbetsdagen på terminen var det som vanligt personalkonferens då vi både utvärderade och
tittade framåt. Man kan konstatera att vi har en väldigt bra och välfungerande verksamhet med en hög
ambitionsnivå hos personalen. Det vi har som mål framöver är att nå ut till ännu fler av kommunens
barn och ungdomar. Det kan vi göra genom projekt, olika undervisningsformer och ett utökat utbud
men framförallt är det viktigt att tala om att vi finns. I den stora kulturskoleutredningen (SOU 2016:69)
som gjordes på uppdrag av den förra regeringen visade det sig att det största hindret för deltagande i
kulturskolans verksamhet beror på att man känner till den och det är en viktig kunskap att ta till sig.
I ett led att råda bot på detta så har Tvåornas Kör en oerhört viktig roll. Med denna verksamhet når vi
samtliga barn i åk två oavsett var de bor eller om de känner till oss sedan tidigare eller inte.
Inför nästa år och kommande termin ska vi titta vidare på vad vi kan göra för att uppmärksamma vår
verksamhet för fler av kommunens barn och ungdomar. Bl. a kommer vi ha ett öppet hus på
Kulturskolan under sportlovsveckan med våra cirkuspedagoger, det hoppas vi ska locka till sig många
nyfikna.
Michael Nordberg, biblioteks- och kulturskolechef

______________________________________________________________________________
Michael Nordberg, Biblioteks- och kulturskolechef • Kulturskolan • Östergatan 54 • 231 45 Trelleborg
telefon: 0410-73 30 67 • mobil: 0708-81 70 67
michael.nordberg@trelleborg.se

