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Verksamhetsrapport för juni och juli 2022 kulturskolenheten
I juni var det åter dags för Sommarsaluten, Kulturskolans stora avslutning.
Pga. av pandemin har vi inte kunnat göra den sedan 2019 så det var
verkligen en efterlängtad tillställning. I år var Sommarsaluten även en del
av Kulturdagen som är ett nytt trevligt inslag i Trelleborgs kulturliv.
I årets Sommarsalut var det full aktivitet som vanligt. Det hela inleddes med
Kulturskolans marschorkester som marscherade genom staden fram till
Stadsparksscenen där sedan musikinslagen fortsatte. De andra scenerna
denna dag var inne på museet, där det både var musikinslag, filmvisning
och en utställning med bilder av våra bild- och formelever och biblioteket
där det var en konsert med blandade inslag från våra olika musikämnen.
Det hela var mycket välbesökt och vädret var som vanligt fantastiskt.
Annat glädjande är att Kulturskolan även i år har blivit beviljad ett bidrag
från Statens kulturråd. Årets belopp på lite drygt en halv miljon är det
största hittills och pengarna ska användas till fortsättning på det
uppstartade stråkprojektet på Pilevallskolan samt två nya projekt.
Det ena är ett projekt som heter Kultur Crew som bygger på att våra elever
blir delaktiga i själva processen med att komma på olika kulturprojekt,
planera dem och vara med i utförandet runt omkring. Ett koncept som från
början kommer från Danmark men som sprids mer och mer även i Sverige
och inte minst i vår region. Det andra projektet heter Dans för hälsa och
vänder sig till flickor i tonåren som lider av psykisk ohälsa i någon form. Det
här projektet bygger på att man använder dansen som verktyg och
projektet sker i samarbetet med skolhälsan. Vi är väldigt glada över att vara
initiativtagare till detta och hoppas att vi kan göra skillnad med detta
projekt.
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Läsåret avslutades i vanlig ordning med fortbildnings- och
utvärderingsdagar för lärarpersonalen innan de gick till sommarledighet.
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