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Verksamhetsrapport för mars kulturskolenheten
Undervisningen under mars månad har fortsatt att vara på distans för
samtliga av våra elever undantaget de yngsta teatereleverna. Här har
distansundervisningen inte kunna ersätta den vanliga undervisningen på
långa vägar så det var nödvändigt att gå tillbaka till vanlig undervisning.
Teaterämnet överhuvudtaget har varit svårt att ha på distans och så även
dans och bild & form.
VI har därför fått klartecken av kommunledningens pandemigrupp att börja
med närundervisning i dessa ämnen efter påsk.
Planen är sedan att stegvis öppna upp verksamheten så att alla elever
hinner träffa sina lärare på plats innan terminens slut
Nästa steg är att någon vecka efter påsk släppa på halva musiklärarstyrkan
på plats och att andra halvan fortsätter med distansundervisning. Efter en
vecka skiftar man så att det blir ett växelspel så att alla inte är i huset
samtidigt.
Att vi inte har haft möjlighet att möta våra elever som vanligt får givetvis
konsekvenser i form av svalnande intresse för en del av våra elever.
Nyintag av elever har vi också stoppat under denna period eftersom det
inte har varit möjligt att träffa de blivande eleverna.
Vi har heller inte kunnat göra konserter o a och vårt Öppna Hus som är vårt
stora rekryteringstillfälle kommer även i år inte att kunna genomföras som
planerat.
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Allt detta innebär att vi med största sannolikhet kommer att ha ett rejält
elevtapp inför kommande läsår.
Vi planerar just nu hur vi ska kunna arbeta in detta tapp på olika sätt och vi
är förhoppningsfulla med att vi kommer kunna göra det men det kommer att
ta tid.
Det inte bara här i Trelleborg som vi brottas med detta problem utan så ser
det ut för Kulturskolorna i hela landet.
Därför känns det bra att vi så smått kan börja släppa på undervisning på
plats igen med målet att alla ska ha närundervisning igen innan sommaren.

Trelleborgs kommun

Telefonväxel: 0410-73 30 00

www.trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post:
trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199

