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Ledstjärna: Mångfald i undervisningen
Uppdrag/mål
Ge grundskolans elever en grundläggande musikundervisning (Lpo 11) genom att:
 Svara för Kompanjonlärarskap i årskurs 2
 Svara för undervisning i ämnet Musik inom grundskolans tidigare årskurser.
 Svara för instrumentundervisning vid Christinaskolans musikklasser samt vid Strömbackaskolans Estetiska program (INSÅ).
 Svara för Dans i skola och Kör i skola inom grundskolan.
 Svara för Musiklust 1 och 2 vid utvalda lågstadieskolor inom Piteå kommun.
Sammanfattning måluppfyllelse
Kompanjonlärarskap bedrivs vid samtliga skolor åk 2, totalt 30 klasser. Motsvarande 1,12 heltidstjänster.
Undervisning i ämnet musik bedrivs vid 27 klasser utöver kompanjonklasserna. Motsvarande 1,01 heltidstjänster.
Instrumentundervisning bedrivs för samtliga huvudinstrument vid Christinaskolans musikklasser samt vid Strömbackaskolans Estetiska
program. Motsvarnade 2,3 + 1,7 heltidstjänster.
Musiklust 1 och 2 bedrivs på fritidstid vid 6 skolor. Motsvarande 1,1 heltidstjänster
Dans i skola genomförs för samtliga elever årskurs F-9 genom kulturrådets Skapande Skola
Dans i skola bedrivs (utöver Skapande Skola) vid 9 klasser. Motsvarande 0,4 tjänster.
Analys
Musik och Dansskolans kompanjonlärarskap och klassundervisning i ämnet musik bidrar till att motverka de brister som Skolinspektionen
pekat på vid sin genomlysning av läget i de estetiska ämnena inom den svenska grundskolan: likvärdighet i undervisning och resurser,
samt tillgång till fortbildning för lärare. Samordningen mellan undervisning och utveckling inom ämnet musik, elevernas frivilliga
undervisning och elevernas möjlighet att få uppträda stärks dessutom.
Ett sätt att ytterligare förstärka måluppfyllelsen inom ämnet musik i grundskolan vore att ge Musik och Dansskolan ett helhetsuppdrag att
svara för all undervisning inom ämnet musik i årskurs 1-6. Genom att ge detta uppdrag skulle dessutom möjligheten att skapa attraktiva
tjänster för lärarna där man kan garantera ämnesinriktad fortbildning och kombinera klassundervisning med instrumentundervisning vid
samtliga skolor.
Musik och Dansskolans Musiklust 1 och 2 bidrar dels till rekrytering av elever inom målområdet ”bevara kulturarvet” och dels till att
elevernas kunskapsnivå i ämnet musik höjs. Musiklust genomförs i dag vid 6 skolor (åk 1-2), vilket innebär att likvärdigheten mellan
skolorna inte är uppfylld.

Musik och Dansskolans Dans i Skola bedrivs till största delen genom tillförda resurser från Kulturrådet fram till läsåret 2015-16. Efter
läsåret 2015-16 kommer en ansökan att skickas in som främst riktar sig till förskolan. Genom Dans i Skola har de pedagogiska metoderna
för måluppfyllelsen inom skolans ordinarie ämnen kunnat utvecklas, dels genom fortbildning av lärare i Dans i skola-metodik och dels
genom att det estetiska lärandet förstärkts genom att bl.a. dansmatte, dans och språk, dans och mångfald och dans och historia tillförts.
Genom Dans i skola har danskedjan i Piteå stärkts, genom att antalet elever i Musik och Dansskolans frivilliga grupper ökat, vilket i sin tur
medfört att utbudet/mångfalden i den frivilliga undervisningen kunnat utvecklas. På sikt är målet att antalet sökande till övriga delar av
danskedjan ökar.
Man kan se ett ökande antal kommuner som infört Dans i Skolan som ett ämne i skolan, vilket vore ett naturligt steg att ta för Sveriges i
övrigt främsta danskommun.
Uppdrag/mål
Ge barn och ungdomar i Piteå Kommun en möjlighet att utveckla sig inom musik och dans genom att:
 Svara för frivillig allmän musik- och dansundervisning för barn och ungdomar i åldrarna 9-19 år med ett brett utbud av ämnen och
genrer.
 Svara för frivillig fördjupad musik- och dansundervisning för barn och ungdomar i åldrarna 9-19 år med ett brett utbud av ämnen och
genrer.
 Svara för kortkurser i musik och dans, främst för åldrarna 7-19 år.
 Genomföra musik- och dansföreställningar riktade till skolor och allmänhet
Nyckeltal
Antal elever: 1155
Antal elever/skola
Antal elever/ämne: Se nedanstående stapeldiagram
Antal elever som deltar i olika typer av verksamhet: Se nedanstående stapeldiagram
Genomförda föreställningar avsedda för skolan:
 1 Musikkalas /skola/stadie/år
 1 gemensam dansföreställning
 Ett stort antal föreställningar inom klass/skola (som del av undervisningen inom musik eller andra ämnen, exempelvis musikmatte)
 Backeprojektet (även för allmänheten)
 INSÅ 1-3
Genomförda föreställningar avsedda för MoD elever och allmänheten:



















1 Klassisk konsert/termin
1 RO-konsert/RO/termin
MusT 1 och 2
2 orkesterkonserter/orkester/termin
Tomteblåset
Sambandet
Konsert/föreställning med storband
Luciaföreställning
Mellan Lucia och Tomten
Julkonsert
Examenskonsert
1 Garagespelning/månad
Dansens Dag
PDOL
Piteå Folkmusikfestival
Kura skymning
Internationell Dansbiennal

Elever som deltar i MoD samverkan med grund- och gymnasieskolan:
 Musiklust bedrivs vid 6 skolor.
 Kompanjon bedrivs vid samtliga skolor åk 2.
 Klassmusik bedrivs vid 27 klasser inom grundskolan
 Musikklass, totalt 59 elever huvud- och biinstrument
 Estet, totalt 42 elever, huvud- och biinstrument
 Dans i skolan genomförs med samtliga elever åk f-9
Sammanfattning måluppfyllelse
Antalet elever i Musik och Dansskolans verksamhet har i slutet av läsåret ökat med 109 elever. Största ökningen har skett genom en
utökning av dansgrupper, samt genom de nya kortkurserna musikverkstan (digitalt musikskapande) och Show/Musikal.
Undervisningen bygger på elevernas egna målsättningar och kan sägas hålla en hög kvalité genom att avhoppen är små och att köerna till
undervisningen ligger på en högre nivå än antalet som får en plats (930 elever i kö vid utgången av läsåret, 652 som har en plats).

Antalet föreställningar ligger på en fortsatt hög nivå, som exempel kan nämnas att under november-december genomförs 15
skolgemensamma föreställningar riktade både till elever och allmänhet.
Analys
Det utökade elevantalet beror till stor del på ett utvecklingsarbete vid skolan som bland annat syftade till att öka tillgängligheten till
skolans verksamhet, vilket ledde till att fler grupper och kortkurser startades. Dessa verksamheter omfattade nya aktiviteter som
streetdance och digitalt skapande, där elevernas efterfrågan varit stor och vi lyckats hitta nya elevgrupper som inte tidigare sökt sig till
Musik och Dansskolan. Här kan nämnas Show/Musikal där vi är en av få musik- och kulturskolor som erbjuder detta och där intresset från
eleverna varit mycket stort.
Den frivilliga allmänna musik- och dansundervisningen utgör grundstommen i vår verksamhet med 652 elever och har ett söktryck som
vida överstiger antalet som vi kan ge en plats. På de mest populära instrumenten kan det vara svårt att få en plats även om man anmäler
sig redan i åk 3. För att möta detta har skolan startat fler grupper, som kan ta emot fler elever än tidigare. Om man tittar på vid vilka
skolor eleverna har störst chans att komma in på dessa instrument finns en slagsida mot de större skolorna i och med att det är
effektivare att varje lärare är på ett mindre antal platser där elevunderlaget är tillräckligt stor att kunna undervisa hel- eller halvdagar
(man kan inte undervisa när man sitter i sin bil på väg mellan skolor). Som ett led i skolans utvecklingsarbete har ett arbete påborjat för
att säkerställa att MoD finns representerad på samtliga skolor. En möjlig lösning för att åstadkomma en ytterligare utjämning mellan
skolorna är att utveckla det digitala lärandet och möjligheten till distansundervisning..
Den fördjupade musik- och dansundervisningen utgör en viktig länk i de musik- och danskedjor som finns i Piteå och svarar för att de
elever som ansöker om annan utbildning, exempelvis vid Framnäs Folkhögskola, eller Svenska Balettskolan i Piteå, håller en hög kvalité.
Genom att skapa en bredare bas i den allmänna musik- och dansundervisningen kan skolan arbeta för att antalet sökande till övriga delar
av musik- och danskedjan ska öka.
Musik och Dansskolan är den överlägset största arrangören av föreställningar och konserter inom hela kommunen för skola och
allmänhet. Genom att fortsätta arbetet med att starta fler grupper/ensembler kan detta utvecklas ytterligare till att omfatta fler
kulturyttringar och nå en bredare publik.

Elever i frivillig allmän undervisning per skola (inklusive Musikklass och Estet)

70

60

50

40

30

20

10

0

Serie1

Antal elever/ämne (instrument)

700

600

500

400

300

Serie1

Serie2
200

100

0

Andel elever/verksamhet
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Serie1

Ledstjärna: Utbildade lärare
Uppdrag/mål
Ge barn och ungdomar i Piteå Kommun en högkvalitativ och bred undervisning i musik och dans genom att ha en hög utbildningsnivå
bland lärare och pedagoger
Verka för utveckling av musik och dans inom Piteå kommun och Kulturregion Norrbotten, genom att:
 Skapa/ upprätthålla/delta i nätverk för utveckling av musik- och dansundervisningen inom Piteå Kommuns grund- och gymnasieskolor.
 Skapa/ upprätthålla/delta i nätverk med kulturinstitutioner och kulturaktörer inom Piteå Kommun samt inom Kulturregion Norrbotten
Utveckla personalens egna konstnärskap och roll som kulturbärare.
Nyckeltal
Antal anställda:
 18,32 tjänster (inkl tekniker och skolassistent)
 34 anställda (inklusive köpta tjänster samt bidrag Kulturrådet)
 2 timvikarier
 1 anställd via AF
Antal anställda/verksamhet
 Se nedanstående stapeldiagram
Antal anställda med högskolekompetens: Samtliga lärare.
Antal anställda med lärarlegitimation: Samtliga betygsättande lärare
Antal anställda förstelärare: 0
Antal nätverksaktiviteter med grund- och gymnasieskolor
 Skapande Skola
 Samverkan musikklass
 Samverkan Estet
 Kontaktlärare musik: Låg- och mellanstadiet.
 Kontaktlärare dans: Samtliga skolor
 Backeprojektet
Antal nätverksaktiviteter med kulturinstitutioner och kulturaktörer
 Kulturregion 2018: Samtliga kulturskolor AC och BD
 Nätverk Framnäs
 Garage: Studieförbund, Framnäs Folkhögskola och Ung/Fritid

 Nätverk folkmusik
 Piteå Dansråd
 Nätverk orkestermusik
 Nätverk folkmusik
 Musikverkstan
 Internationell Dansbiennal
Antal deltagande lärare: Samtliga
Antal genomförda fortbildningar/ämne:
 Kulturskolekonferens (utbildning inom samtliga ämnen).
 Fortbildning Dans i Skola
 Fortbildning inom ramen för projekt (exempelvis dans- och musikmatte)
 Fortbildning kompanjonlärare
 Fortbildning folkmusik
 Fortbildning klassisk sång
 Luleå gitarrfestival
 Uppsala gitarrfestival
Antal genomförda föreställningar (nätverksaktiviteter):
 Must 1 och 2
 Konsert med storband
 Garage
 PDOL
 Dansens Dag
 INSÅ 1-3
 Piteå Folkmusikfestival
 Internationell Dansbiennal
 Kura skymning
 (Musikal musikklass planeras)
Sammanfattning måluppfyllelse
Samtliga lärare och pedagoger vid Musik och Dansskolan är utbildade.
Inom dansens område deltar Musik och Dansskolan i Piteå Dansråd, där hela danskedjan är representerat.

Inom musikens område deltar Musik och Dansskolan främst i nätverk med Framnäs folkhögskola, Christinaskolans Musikklasser och
Estetiska programmet vid Strömbacka och genom ett kontaktlärarsystem med samtliga grundskolor åk 1-6. Dessutom deltar vi i folkmusikoch orkesternätverk samt i nätverket Garage tillsammans med studieförbunden, Framnäs Folkhögskola och Ung Fritid. Garage driver det
musikaliska integrationsprojektet MINT, organiserar speltillfällen för yngre rockgrupper inom och utanför Piteå och genomför
musikloppis. Skolans nya kortkurs Musikverkstan drivs i samverkan med allhuset Kaleido.
Det regionala nätverket Kulturregion 2018 har under året vuxit till att även omfatta Västerbotten. Nätverket svarar för att samordna
musik- och kulturskolorna, bland annat avseende fortbildning och orkesterverksamhet. Läsåret 2015/16 kommer den första gemensamma
konferensen att genomföras, med föreläsningar, nätverksarbete och workshops att genomföras på Piteå Havsbad.
Inom grundskolan är Musik och Dansskolan drivande för ansökningar om Skapande Skola till Kulturrådet och att genom vårt
kontaktlärarsystem samordna och följa upp projektet mellan skolorna och kulturaktörerna. Som en del av årets Skapande Skola
genomfördes en internationell dansbiennal i Skellefteå och Piteå där lärare och elever från Piteå deltog. Musik och Dansskolan arbeta
även för en större likvärdighet och en högre måluppfyllelse inom ämnet musik, både genom att avdela utbildade lärare som arbetar för
att utveckla det estetiskt lärandet inom samtliga ämnen och att följa upp att den utrustning som krävs för elevernas måluppfyllelse
införskaffas.
Analys
Samarbetet mellan kulturaktörer inom Piteå Kommun har utvecklats markant de senaste åren. Musik och Dansskolan har varit drivande
för denna utveckling tack vare att vi har de elever, lärare och elever som krävs för att få en stabilitet i nätverken. Vi har bland annat
lyckats med det som många kommuner upplever som närmast en utopi, att få till stånd ett fungerande samarbete mellan kommunala
institutioner och studieförbund. Det som krävs för att upprätthålla dessa samarbeten är att Musik och Dansskolan kan fortsätta att utgöra
en stabil ”motor” nätverken i och med att de andra aktörerna ofta inte har den bredd och uthållighet i sin verksamhet som Musik och
Dansskolan har. Detta har varit tydligt i Skapande Skola-projektet där Musik och Dansskolan har den personella resurs som krävs för att
skriva ansökningar till kulturrådet och åstadkomma den samordning mellan skola och kulturaktörer som krävs.
Ett område där en utökad samverkan behöver skapas är vid flyktingmottagande och integration. Även här skulle Musik och Dansskolan
kunna spela en stor roll i mötet mellan kulturer och att genom ett utvecklat estetiskt lärande lägga grunden för högre måluppfyllelse.
Integrationsprojektet MINT visade på både behov och möjligheter för detta.
Under ledstjärnan Utbildade lärare har Musik och Dansskolans roll utvecklats i riktning mot att bli drivande i frågor som rör estetiska
lärprocesser där vi erbjudit grundskolans lärare fortbildning inom Dans i skolan-metodik och musikmatte. Detta är en utveckling som bör
fortsätta i syfte att skapa en högre måluppfyllnad och bredare samarbeten mellan Musik och Dansskolan och grundskolans lärare.

Antal anställda/verksamhet
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Ledstjärna: Samarbeten
Uppdrag/mål
Ge elever inom Piteå Kommuns grund- och gymnasieskolor möjlighet att uppleva och reflektera kring musik- och dansföreställningar, genom att:
 Genomföra musik- och dansföreställningar inom grundskolan.
 Samverka med Christinaskolans musikklasser, Svenska Balettskolan i Piteå samt Strömbackaskolans estetiska program kring musikalprojekt och
instrument- och dansutbildning.
 Erbjuda metoder för analys/reflektion kring musik och dansföreställningar till ordinarie lärare
Medverka till en ökad måluppfyllelse inom Piteå Kommuns grund- och gymnasieskolor, genom att:
 Vara sammanhållande för ansökningar avseende Skapande Skola
 Svara för samarbetsprojekt med för-, grund-, sär- och gymnasieskolan kring estetiskt lärande och ämnesintegration mellan musik/dans och övriga
ämnen.
Ge Piteå Kommuns medborgare möjlighet att uppleva och reflektera kring musik- och dansföreställningar, genom att:
 Vara sammanhållande för, och delta i, musik- och dansprojekt i samverkan med civilsamhället, fristående kulturaktörer och andra kulturinstitutioner.
 Arrangera och genomföra musik- och dansföreställningar riktade till allmänheten.
Nyckeltal
Antal genomförda föreställningar/projekt inom grund- och gymnasieskolan: Se uppdraget ”Mångfald i undervisningen”
Antal genomförda föreställningar/projekt riktade till allmänheten: Se uppdraget ”Mångfald i undervisningen”
Sammanfattning måluppfyllelse
Vid musikkalas lågstadiet är Musik och Dansskolans kompanjonlärare sammanhållande för konserten, med för- och efterarbete.
Vid musikkalas mellan- och högstadiet sker samverkan med kontaktlärare från ordinarie skola.
Reflektionerna baseras på en mall som Musik och Dansskolan delat till skolorna.
Musik och dansskolan har ett nära konstnärligt och personellt samarbete med Christinaskolans musikklasser, Svenska Balettskolan i Piteå samt
Strömbackaskolans estetiska program kring de större föreställningar och turnéer som respektive skola arrangerar. Nästa större projekt är musikklassernas
musikal (genomförs vart 3:e år). Även Strömbackaskolans estetiska program genomför större musikaler vart 3:e år. Samarbetet med Svenska Balettskolan
i Piteå fokuserar till stor del på Dansens dag, samt på att utbilda Svenska Balettskolans blivande elever från åk 2 i våra förberedande dansgrupper. Samma
förhållande gäller för Estetiska programmets spetsutbildning dans där Musik och Dansskolans danslinje kan ses som en förberedelse för
spetsutbildningen.
Musik och Dansskolan har skrivit ansökningar till Skapande Skola för ett treårigt dansprojekt, där läsåret 2014/15 omfattade steg två. Utfallet av
ansökningarna har varit mycket gott, både avseende ekonomiskt utfall (1,5 miljoner ) och måluppfyllnad (se särskild redovisning).

Skapande Skola har, tillsammans med Musik och dansskolans kompanjon- och klasslärarskap fungerat som en drivkraft för estetiskt lärande och
ämnesintegration genom arbeten med dansmatte, dans och språk, dans och mångfaldsarbete, musikmatte och musik och språk. Till detta kommer att
Skapande skola erbjudit fortbildning inom Dans i skola-metodik för ordinarie lärare.
Analys
Det stora flertalet av föreställningar som eleverna i Piteå Kommuns skolor får besöka arrangeras av Musik och Dansskolan. Genom kompanjonlärarna blir
eleverna fullt ut delaktiga i för- och efterarbetet i kompanjonklasserna. Även om en manual för reflektion är utskickad till samtliga skolor för att samtliga
elever ska ”lära sig reflektera” efter en föreställning finns det en hel del att göra för att komma bort från att musiken och dansen bara konsumeras, och
inte även bidrar till ett fördjupat lärande. Om man kombinerar detta med det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivits, bland annat genom Skapande
Skola skulle det kunna möjliggöra en utveckling av de estetiska lärprocesserna inom samtliga skolor, med högre måluppfyllelse som följd.
Musik och Dansskolan är en viktig länk i Piteås musik- och danskedjor, både vad gäller rekrytering och utbildning för övriga aktörer. Genom att utveckla
vår verksamhet inom fler kulturella områden och därigenom öka elevantalet både inom dans och musik kan vi bidra till att rekryteringen underlättas och
att utbildningen breddas.
Musik och Dansskolan har de senaste åren varit aktiva och utvecklat samarbetet med andra aktörer, även utanför skolans värld, för att skapa bättre
betingelser för musik- och danslivet i Piteå. Ett exempel på detta är Garage, där aktörerna tillsammans skapat en musikscen som varje aktör för sig inte
hade kunnat skapa. Det är skolans avsikt att fortsätta denna utveckling och skapa nätverk kring fler områden.
För att ta tillvara på de effekter Skapande skola lett fram till i form av samarbeten och pedagogisk utveckling kommer ansökningar om fler projekt att
lämnas till kulturrådet. Genom att även rikta sig mot förskolan kommer fler elever att omfattats av verksamheten och fler får ta del av utvecklingen av det
estetiska lärandet. Målsättningen för det fortsatta arbetet är att Dans i skola ska bli en självklarhet för Piteås skolor, på samma sätt som det är i allt fler
kommuner i landet (bland annat Skellefteå).
Ett samtal har förts om att skapa en helhetslösning kring estetiskt lärande och ämnesintegration musik-dans-språk-matematik för grundskolans åk 1-3.
Förverkligas detta vore det ett unikt steg för Piteå som skolkommun.

Ledstjärna: I tiden
Uppdrag/mål
Verka för att den moderna tidens möjligheter för utveckling av musikliv och undervisning inom Piteå kommun tas tillvara, genom att:
 I samverkan med grund- och gymnasieskolans musik- och danslärare utveckla arbetssätt och arbetsformer, från teknikanvändning och pedagogik till
implementering av nya estetiska uttrycksformer.
I samverkan med civilsamhället, fristående kulturaktörer och kulturinstitutioner utveckla arbetssätt och arbetsformer, från teknikanvändning och
pedagogik till implementering av nya estetiska uttrycksformer.
Nyckeltal
Antal genomförda utvecklingsprojekt med grund- och gymnasieskolan:
 Dans i Skolan-metodik
 Dansmatte
 Dans och språk
 Dans och historia
 Dans och mångfaldsarbete
 Musikmatte
 Musik och Språk
 Kompkurs
 Backeprojektet
Antal genomförda utvecklingsprojekt med civilsamhället, fristående kulturaktörer och kulturinstitutioner:
 Dans i Skolan-metodik
 Dansens Dag
 Piteå Folkmusikfestival
 Must 1 och 2
 Garage
 Musikverkstan
 Internationell Dansbiennal
 Integrationsprojektet MINT

Sammanfattning måluppfyllelse
Arbetet med att utveckla arbetsformer, pedagogik och implementering av nya estetiska uttrycksformer har tagit stora steg framåt under läsåret tack vare
ett systematiskt utvecklingsarbete som bedrivits på skolan under läsåret. Skapande Skola har varit en tydlig motor för att utveckla estetiskt lärande och
ämnesintegrering, men även kompanjon- och klasslärararbetet har tagit stora steg i den riktningen.
Samverkan med övriga aktörer har lett fram till att nya nätverk och verksamheter har startats under året, bland annat Musikverkstan och MINT.
Analys
Det allra viktigaste för att utveckla kulturen i Piteå är samverkan mellan olika aktörer och att minska stuprörstänkandet. Det är därför glädjande att året
har kännetecknats av nya samarbeten, som samarbetet mellan musik, dans och Regnbågsteatern inom Backeprojektet.
Det estetiska lärandets roll i grundskolan har, mycket tack vare Skapande Skola, börjat framhävas som en nyckel för högre måluppfyllnad och bättre
mående för eleverna. Tankar på att skapa koncept för ämnesintegrering språk-matte-musik-dans inom lågstadiet har diskuterats och kommer att bli ett
stort utvecklingsområde under nästa läsår.
Teknikutveckling är ett område där fler steg måste tas. Marknaden är full av appar och digitala verktyg som, om de används fullt ut skulle kunna
revolutionera undervisningen. Ett första steg är taget genom att Musikverkstan har startats och ett antal försök genomförs inom skolan. Erfarenheter från
detta kommer att användas för att komma vidare i processen.

Ledstjärna: Kulturarv
Uppdrag/mål
Hålla kulturarvet levande genom att:
 Bevaka kulturarvets roll i den frivilliga musik- och dansundervisningen
 Organisera och leda orkester- och körverksamhet.
 Förmedla kontakter mellan grund- och gymnasieskolan, civilsamhället och fristående kulturaktörer och kulturinstitutioner
 Med utgångspunkt i kulturarvet arrangera och genomföra musik- och dansföreställningar inom grundskolan
 Med utgångspunkt i kulturarvet arrangera och genomföra musik- och dans-föreställningar för allmänheten
 Genomföra i musik- och dansprojekt med utgångspunkt i kulturarvet, i samverkan med grund och gymnasieskolan
Genomföra musik- och dansprojekt med utgångspunkt i kulturarvet i samverkan med civilsamhället, fristående kulturaktörer och andra kulturinstitutioner
Nyckeltal
Antal elever/ämne: Se nedanstående stapeldiagram
Antal körer/orkestrar/band/grupper: Se nedanstående tabell
Antal anställda/aktivitet: Se nedanstående stapeldiagram
Antal genomförda musik- och dansföreställningar inom grundskolan: Se ”Mångfald i undervisningen”
Antal genomförda musik- och dansföreställningar för allmänheten: Se ”Mångfald i undervisningen”
Antal genomförda samverkansprojekt med grund- och gymnasieskolan: Se ”I tiden”
Antal genomförda samverkansprojekt med civilsamhället, fristående kulturaktörer och andra kulturinstitutioner: Se ”I tiden”
Sammanfattning måluppfyllelse
Musik och Dansskolan har en viktig roll att fylla när det gäller orkestermusik, både som enskild skola och som arrangör av Must 1 och 2. Även om
elevunderlaget har gått ner vad gäller orkesterinstrument har Musik och Dansskolan fortfarande en volym som tillåter att vi kan organisera tre
stråkorkestrar och tre blåsorkestrar. Genom att Musik och Dansskolan arrangerar ett årligt regionalt orkesterläger MusT 1 och MusT 2 bidrar vi till att
orkesterelever som bor i mindre kommuner, som inte själva kan organisera orkestrar, får tillfälle att spela i orkester.
Genom samverkan med andra orkestrar, exempelvis storband och Norrbottens Ungdomssymfoniker, bidrar vi dels till att våra elever får spela med äldre
musiker och dels till att dessa orkestrar får ett tillskott av musiker.
Även för andra delar av kulturarvet, exempelvis folkmusik, bidrar Musik och Dansskolan till att dessa musikformer kan fortsätta utvecklas på samma sätt
som orkestermusiken.
Inom dansen bidrar Musik och Dansskolan till att klassisk balett får en bred förankring genom våra förberedande balettgrupper och vår danslinje.

Analys
I en allt mer kommersialiserad musik och dansvärld är Musik och Dansskolan en förutsättning för att kulturarvet ska kunna vara tillgängligt för barn och
ungdomar och för att en nyrekrytering ska kunna ske.
Ett stort utvecklingsområde är användandet av appar och digitala hjälpmedel för att höja kvalitén och göra undervisningen levande i och med att det finns
relativt få förebilder inom orkestermusiken utöver lärarna om man jämför med populärmusiken där eleverna ständigt har att välja mellan en mängd liveuppträdanden, You Tubeklipp och TV-sända framträdanden för att få inspiration.
Ett annat utvecklingsområde är att synliggöra orkestermusiken genom att organisera skolorkestrar inom varje rektorsområde.
För att kunna möjliggöra för äldre orkesterungdomar att spela tillsammans med elever från andra kommuner bör MusT 2 utvecklas tillsammans med
kulturskolorna i Norr- och Västerbotten.
Detta gäller även inom dansen, där ett dansläger av samma modell som MusT skulle bidra till rekryterin och utveckling.
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Sammanfattande analys
Det mest glädjande under året är att det estetiska lärandets roll för en högre måluppfyllelse har börjat diskuteras på en konkret nivå inom grundskolan. Att
ämnet musik och Dans i skola ses i en helhet tillsammans med andra ämnen, som matematik och språk. Genom att skapa ett sammanhängande koncept för
lågstadiet kring detta skulle Piteå bli ledande i en utveckling mot högre måluppfyllnad genom att hela kroppen stimuleras i lärandet.
Det systematiska utvecklingsarbete som Musik och Dansskolan bedrivit under året har bidragit till att tillgängligheten till skolan ökat genom att lärarna fått
nya pedagogiska verktyg och att nya verksamheter startats.
Inför framtiden är det viktigaste att fler samarbeten med andra aktörer startas för att uppnå synergieffekter inom kulturens/estetikens område och för att
lyfta fram Piteå som kulturstad. Med tanke på den unika kompetens som finns inom kulturens område i Piteå skulle ”Kulturundret i Piteå” kunna skapa
tillväxt, utveckla lärandet och leda till ett bättre mående bland barn och unga på ett genomgripande sätt. Det enda som krävs är uthålliga samarbeten och
ett öppet sinne.

