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Verksamhetsrapport juni, juli och augusti 2019 kulturskolenheten
Som vanligt avslutades läsåret med fortbildningsdagar för personalen och
den allra sista dagen detta läsår så var det även avtackning av Kulturskolan
biträdande chef Sven Arnholdt-Olsson.
Han går nu i pension efter ett synnerligen långt och förtjänstfullt arbetsliv i
Trelleborgs kommun som började redan på 70-talet och som har varat fram
till nu. En imponerande gärning med många duktiga elever som följd och ett
stort och engagemang för verksamheten hela vägen in i mål.
Vi har nu en ny biträdande chef from HT19 och det är vår gitarrlärare
Simon Thörn och han blir en alldeles utmärkt efterträdare.
För första gången så har så har vi provat att ha aktivitet även under
sommarlovet. Det var vår pop- och rocklärare som vill prova på att ha en
sommar-rockskola. Under totalt fem tillfällen så fick alla som ville komma hit
och lära sig spela i band. Det var främst befintliga band som kom men det
var god uppslutning vid alla tillfällena. Projektet finansierades av de medel
som staten delat ut till kommunerna för att bedriva sommarlovsaktiviteter.
Läsåret har nu startat igång och vi har haft fortbildningsdagar för
personalen, bl. a i den så viktiga och återkommande utbildningen i HLR
med hjärtstartare..
I dagarna väntar vi också på besked ifrån Statens kulturråd om vi får medel
till att fortsätta det uppskattade cirkusprojektet som vi startade förra läsåret.
Vi hoppas på det.
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Kulturskolan fick en förfrågan av Maria Glawe från Söderslättsgymnasiet att
inför det här läsåret delta i det alltmera växande projektet Sustainable
Poetry och det kommer vi att göra. Projektet bygger på elevproducerad
poesi om de 17 globala målen och vår del i detta kommer vara att gestalta
dikterna med musik, dans, teater, bild, film och serier.
Det som annars väntar härnäst nu i början på läsåret är att vi kommer
medverka på Palmfestivalen.
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