Uppdrag, mål och uppföljning för Musik och Dansskolan
Ledstjärna

Uppdrag/mål
Ge grundskolans elever en grundläggande musikundervisning (Lpo 11) genom att:
Mångfald i
undervisningen  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 skolan inom grundskolan.
 Svara för Musiklust 1 och 2 vid utvalda lågstadieskolor inom Piteå kommun.
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 7-19 år med ett brett utbud av ämnen och genrer.
 Svara för frivillig fördjupad musik- och dansundervisning för barn och
ungdomar i åldrarna 7-19 år med ett brett utbud av ämnen och genrer.
 Svara för kortkurser i musik och dans, främst för åldrarna 9-19 år.
 Genomföra musik- och dansföreställningar riktade till skolor och allmänhet

Uppföljning
Antal elever
Antal elever/ämne
Antal elever som deltar i:
 MoD frivilliga verksamhet
 MoD allmänna linje och
fördjupningslinje/danslinje).
 orkestrar/band/grupper.
 korta kurser
Antal genomförda föreställningar
 avsedda för skolan
 avsedda för allmänheten
Antal elever som deltar i MoD samverkan
med grund- och gymnasieskolan
 Musiklust (vid vilka skolor)
 Kompanjon
 Klassmusik (vid vilka skolor)
 Musikklass
 Estet
 Dans i skolan

Utbildade
lärare

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.

Samarbeten

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 musikoch 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.

Antal anställda
Antal anställda/ämne
Antal anställda med högskolekompetens
Antal anställda med lärarlegitimation
Antal anställda förstelärare
Antal nätverksaktiviteter med grund- och
gymnasieskolor
Antal nätverksaktiviteter med
kulturinstitutioner och kulturaktörer
Antal deltagande lärare
Antal genomförda fortbildningar/ämne
Antal genomförda föreställningar
Antal genomförda föreställningar/projekt
inom grund- och gymnasieskolan
Antal genomförda föreställningar/projekt
riktade till allmänheten

I tiden

Kulturarv

Verka för att 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, och samverkan med, nya estetiska uttrycksformer.
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 dansföreställningar 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

Antal genomförda utvecklingsprojekt med
grund- och gymnasieskolan
Antal genomförda utvecklingsprojekt med
civilsamhället, fristående kulturaktörer och
kulturinstitutioner

Antal elever/ämne
Antal körer/orkestrar/band/grupper
Antal anställda/ämne
Antal genomförda musik- och
dansföreställningar inom grundskolan
Antal genomförda musik- och dansföreställningar för allmänheten
Antal genomförda samverkansprojekt med
grund- och gymnasieskolan.
Antal genomförda samverkansprojekt med
civilsamhället, fristående kulturaktörer och
andra kulturinstitutioner

