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Verksamhetsidé för Musikskolan 2007 - 2010
Musikskolan utvecklar barns och elevers möjligheter att genom musik och
skapande ge upplevelser, lärande, gemenskap, glädje och utmaning i
förskolan, skolan och på fritiden. Musikskolans kreativa verksamhet
stärker barnens och elevernas självförtroende och stödjer vägen mot
självständighet.
Musikskolan präglas av en helhetssyn där hela den kreativa förmågan
kommer till uttryck.
Musikskolan har en viktig roll i arbetet med stimulans till barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd.
Mångfalden i samhället avspeglar sig i musikskolans verksamhet.
Aktiviteter som leder till ökad etnisk och kulturell mångfald uppmuntras.
Genusperspektivet finns med som en viktig del i musikskolans verksamhet.
Ungdomar med speciell fallenhet och ambition stimuleras att fortsätta sitt
engagemang inom musik- och kulturlivet.
Kurser, projekt, fortbildning m.m. erbjuds till elever och lärare inom
förvaltningens verksamheter.
Musikskolan utvecklar samarbetet med förskola, fritidshem, grund-, säroch gymnasieskola samt profilklasser med inriktning mot musik och kultur.
Samverkan sker med andra aktörer inom musik och kulturområdet på
lokal, regional, nationell och internationell nivå.
På sikt verkar musikskolan för en breddning av verksamheten genom
integrering med andra estetiska ämnen som dans, drama, bild och form.

Alla barn och ungdomar får genom musikskolans verksamhet bättre
möjlighet att
o utifrån sina egna villkor och förutsättningar utveckla det livslånga
lärandet
o utveckla hela sin kreativa förmåga
o pröva olika uttrycksmedel för att finna det som passar var och en bäst
o uttrycka sig genom att använda olika kulturella uttrycksmedel
o genom musikskolans olika kurser skaffa sig redskap att uttrycka
känslor och sin egen personlighet samt finna social och kulturell
tillhörighet
o pröva sin utveckling och sitt lärande i olika sammanhang exempelvis
genom utställningar, framträdanden och konserter
o genom musikaliska upplevelser och eget skapande stärka identitet,
självförtroende och samhörighet.
För genomförande skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen utarbetas
under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter
för eleverna. Rektor beslutar om arbetsplanen.
Verksamhetsidén skall årligen följas upp och utvärderas inför kvalitetsredovisning och budget- och bokslutsarbetet.
Inom tidsperioden riktar sig musikskolans uppdrag mot en integrering av
andra estetiska ämnen. Denna utveckling avses inte att ske på bekostnad
av musikskolans grunduppdrag utan skall bli en komplettering för ökad
måluppfyllelse.

