Anteckningar från referensgruppsmöte kulturskola 2016-11-17
Deltagande: Roger Markdalen, Marion Hauge-Lindberg, Nina Tallec, Pernilla Söderblom, Ann Blomquist och Torbjörn Neiman. Pernilla Hellman och Torgny Sandgren
hade förhinder denna gång.

1. Vi går laget runt och presenterar oss samt går igenom anteckningarna
från föregående möte.
2. Torbjörn går igenom bildpresentationen av projektet, särskilt delen om
kulturskola, som är något justerad.
3. Torbjörn visar några exempel på flödesmätningar som är gjorda. De
främsta anledningarna att dagligen eller ofta åka över gränser som
mäts i projektet är:




de som går i skola i annan kommun än hemkommunen
de som har olika typer av växelvisa boenden/vistelser över kommungränser
de som redan deltar i fritidsaktiviteter i annan kommun än hemkommunen

Det som är i det närmaste klart är mätningarna av de som åker över gränser för att gå i gymnasieskola och mätningen av de som har föräldrar i
olika kommuner. Torbjörn saknar ännu uppgifter från ett stort antal kommuner när det gäller grundskolan. Mätningar görs också med hjälp av Riksidrottsförbundet av de som deltar i idrottsverksamhet i annan kommun.
Vi bestämmer att de mätningar av elever som deltar från annan kommun i
kulturskolan som gjordes hösten 2015 ska sändas ut till kulturskolecheferna i länet för kontroll.

4. Torbjörn går igenom dagsläget när det gäller bidrag från Vinnova och
Arvsfonden. Det är väldigt glädjande att båda dessa bidragsgivare visar
intresse för projektet. Vinnova delfinansierar huvudprojektet men ställer särskilda krav på att sprida kunskapen om projektet i riket. Arvsfonden ger pengar till en utbyggnad av projektet med utvecklad brukarmedverkan. Arvsfonden deltar inte i finansieringen av huvudprojektet.
5. Torbjörn vill gärna ha in förslag till regionala utbyten, både behov av
och möjliga platser/kunskapscentra som kan passa in i modellen till
kommande möte i januari. Ett exempel, som redan är verksamt, är
SUSO (Stockholms ungdomssymfoniorkester).
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6. Vi diskuterar kopplingen till statens utredning om kulturskolan som nu
går ut på remiss. Projektet bör följa utredningen och ta del av remissvaren.
7. Bokning av tider: 18 januari (2017) kl. 15:30-17:00 och 20 mars kl.
15:00-16:30. Platsen är kulturförvaltningen SLL.

Antecknat av
Torbjörn Neiman
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