Anteckningar referensgruppsmöte kulturskola 2018-11-08
Nina Andersson-Tallec - SLL kultur, Uno Karlsson - Botkyrka, Ann-Britt Öhrstig - Haninge, Susanne Sörbring - Järfälla, Maria Röstberg - Upplands Väsby och Torbjörn Neiman - SLL. Roger Markdalen - Solna, Jerker Axelsson - Vallentuna, Lena Ousbäck - Salem och Torgny Sandgren - Kulturskolerådet hade förhinder.

1. Föregående anteckningar gås igenom och godkänns.
2. Organisation. Efter att tidigare ha haft en separat referensgrupp för funkisfrågor har vi nu organiserat om så att en tillgänglighetsexpert deltar i idrottsgruppen och en i kulturskolans grupp. Ann-Britt Öhrstig är utsedd att arbeta i
denna grupp och välkomnas. Susanne Sörbring välkomnas också som ny till
gruppen.
3. Torbjörn går igenom dagsläget i projektet och de framsteg som har gjorts.
4. Vi går igenom förslaget till länsprislista för verksamhet inom kulturskolan.
Gruppen efterfrågar gemensamma avtalsskrivningar och det finns förslag till
sådana som Torbjörn sänder ut.
5. Dagsläget i samtalsprojektet som finansieras av Arvsfonden. Torbjörn berättar om samtalsprojektet som kommit lite drygt halvvägs. Detta kommer att
slutredovisas under maj månad 2019.
6. Vi går igenom de olika pilotverksamheter som nu är på gång inom kulturskolan i länet. Det finns ett projekt igångsatt som omfattar 5 kommuner i norr:
Sollentuna, Vallentuna, Täby, Danderyd och Österåker. Salem och Botkyrka
ska starta ett utbyte, Solna-Sundbyberg likaså och samtal har påbörjats mellan Stockholm och Nacka om utbyte.
7. Pilotverksamheter inom verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Susanne ska starta om försöken att göra en cirkusnod i Järfälla och då
kan cirkus med funkisinriktning vara en viktig del. Gruppen ska fundera på
andra pilotverksamheter. Vid chefsträffen den 16/11 ska vi starta en enkel
enkät om vad som finns inom funkis i länets kulturskolor.
8. Nästa möte bokas till den 23/1 kl. 14:00 på SLL kultur.
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