Anteckningar referensgruppsmöte kulturskola 2017-01-18
Deltagare: Roger Markdalen, Nina Andersson Tallec och Ann Blomquist. Ulrika Lindblad adjungeras till mötet (Ulrika arbetar med en förstudie för Arvsfonds-delprojektet), Pernilla Söderblom, Marion Hauge-Lindberg, Torgny Sandgren och Pernilla
Hellman hade förhinder.

1. Föregående anteckningar gås igenom och godkänns.
2. Genomgång av loggbok för den senaste tiden i projektet. December
och januari.
3. Flödesmätningar mellan kulturskolor i länet ska aktualiseras vid länsträffen för kulturskolechefer som är nu på fredag den 20/1.
4. Arvsfondsdelen av projektet med utvecklad brukarmedverkan. Hur gör
vi på bästa sätt en god brukarmedverkan med kulturskolornas elever/brukare? Ulrika presenterade sig och delprojektet. Gruppen var
positiv till att stödja Ulrika med att hitta tre samtalsansvariga för de fokussamtal med barn och unga som ska genomföras. Ulrika skickar ut
mejl med uppdragsbeskrivningar.
5. Rapport från träff med de som arbetar med regional samverkan i Västmanland. Torbjörn går igenom det han fick med sig vid sitt besök i Västerås i december. När det gäller praktiskt utbyte av elever har de inte
kommit igång och inte kommit längre än vi i Stockholm, men de har tagit fram gemensamma mål för verksamheten vilket är intressant.
6. Förslag på regionala utbyten, både behov av och möjliga platser/kunskapscentra som kan passa in i modellen. Vi diskuterar vilka åldrar som
kan vara föremål för utbyte. Troligen mest ca 12-19 år, men bland de
som går i skola i annan kommun än hemkommunen eller har anhörig i
annan kommun kan även yngre åldrar vara aktuella.






När det gäller funkisverksamhet, bör vi begränsa/definiera hur långa
sträckor man som mest ska behöva åka? När det gäller denna grupp är
också mobila team mycket intressanta för att göra god verksamhetsutveckling.
Det vore intressant att samverka kring lov-verksamhet.
Film finns inte i alla kommuner. Det kan vara intressant.
Frågan kommer upp om sådan kulturpedagogisk verksamhet som inte
görs inom kulturskolans ram, kan sådan ingå i utbytet/projektet? Svaret är ja, förutsatt att verksamheten är kommunstödd/subventionerad.
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7. Vi får av Solna lära oss om det mer heltäckande digitala system som
har börjat användas av Solna och Botkyrka. Detta innehåller också ett
digitalt lärsystem. Ett sådant system bör kanske omfatta fler kommuner? Vi konstaterar att det är läge att rigga ett sidoprojekt för att se
över de möjligheterna. Frågan återkommer. Solna ingår gärna i en sådan arbetsgrupp.
8. Styrgruppen har givit i uppdrag att projektet ska stötta arbetet med
kulturskolans generella utveckling med anledning av statens utredning.
Förvaltningen håller just nu på med sitt förslag till remissvar.




Synpunkter för remissvar kan lämnas till Nina om de har regional
bäring.
Strategisk diskussion: Hur kan projektet stötta förändringsarbetet
på bästa möjliga sätt? Denna fråga återkommer vid nästa möte.

9. Bokning av tider: Minst en ytterligare tid ska bokas.
Bokade möten:
20 mars kl. 15:00-16:30.
11 maj kl. 13:00-14:30
Platsen är kulturförvaltningen SLL.
Antecknat av
Torbjörn Neiman
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