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Uppdragsbeskrivning 

Nätverket för musik- och 
kulturskolechefer 

 
 
 

I STOCKHOLMS LÄN  

 
Medlemmar/målgrupp  
Musik- och kulturskolechefer/rektorer från regionens samtliga kommuner  

 
Uppdrag  
Att samla länets musik- och kulturskolechefer/rektorer till träffar och seminarier för att diskutera 
gemensamma kulturpolitiska frågor av strategisk art med särskilt fokus på musik- och kulturskolefrågor samt 
utbyta erfarenheter  
Att vara bollplank åt varandra inom nätverket eftersom de allra flesta är ensamma i sin yrkesroll i respektive 
kommun  
Att utveckla samarbetet kring t ex orkestrar och elever med funktionsnedsättning 
Att samarbeta kring kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer 
Att utveckla samarbetet med regionens konstnärliga högskolor  
Att följa forskning och utveckling, framtidsspaning och omvärldsorientering och hur det påverkar 
verksamhetsplaneringen  

 
Syfte  
Att genom nätverket dela erfarenheter och goda exempel i syfte att stärka och utveckla verksamhetens 
utbud, kvalitet och status i regionen. Att främja och öka kontakterna mellan kommunerna med fokus på 
barns och ungas kulturutövande. 
 
Arbetssätt  
Nätverket ska anordna 3-4 nätverksträffar per år. Varje nätverksträff ska ha ett eller flera teman som 
faller inom nätverkets uppdrag. En fast punkt på dagordningen är senaste nytt från Kulturskolerådets* 
styrelse.  
  

http://www.fskf.nu/
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Arbetsgrupper bildas kring angelägna frågor och är sedan föredragande för vidare diskussion samt ev 
ställningstagande. 

 
Samordning  
En planeringsgrupp bestående av 4-5 personer utses årligen med uppdrag att planera för och samordna 
nätverkets arbete. I uppdraget ligger även att planera för ett gemensamt studiebesök vartannat år inom 
ramen för ett aktuellt tema.  

  
2015 består planeringsgruppen av  
Eva Sjögren van Berkel, Täby eva.vanberkel@taby.se  
Per Fjällström, Sundbyberg Per.Fjallstrom@sundbyberg.se  
Sofie Aspeqvist, Sundbyberg Sofie.Aspeqvist@sundbyberg.se  
Anders Elers Ivarsson, Sigtuna anders.ivarsson@sigtuna.se  
Marion Hauge-Lindberg, Stockholm marion.hauge-lindberg@stockholm.se  
  

 
Samordnare 
Marion Hauge-Lindberg, kulturskolechef i Stockholms stad  

marion.hauge-lindberg@stockholm.se  tel. 08 508 31 841 

 
Uppdragsbeskrivningen är godkänd av FSKF:s styrelse 2013-10-10, uppdaterad 2015-09-07 
 
 
*Kulturskolerådet (tidigare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening  
där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. 
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