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Regelverk för musikskolan i Ånge kommun

Den kommunala musikskolan är en frivillig verksamhet för kommunen och
är skild från övriga skolformer. Eleverna söker på frivillig basis till den
kommunala musikskolan.
Detta regelverk har upprättats för att tydliggöra styrning och ledning av
verksamheten.
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Vision

Musikskolan ska främja barns och ungdomars utveckling och
välbefinnande, ge möjlighet till personlig utveckling och positiv
identitetsuppfattning.
Den ska utveckla kreativitet och förmåga att spela, sjunga och njuta av
musik.
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Mål för musikskolan i Ånge kommun

3.1 Övergripande mål
Erbjuda så många elever som möjligt en musikalisk utbildning och att
musikskolan i så stor utsträckning som möjligt, utifrån givna resurser,
erbjuder en mångfald av instrument/sång.

3.2 Delmål
Erbjuda en allsidig musikalisk utbildning.
Väcka intresse för fortsatt förkovran i musik.
Musik utövas i olika former av samspel.
Erbjuda alternativa arbetsformer för eleverna.
Verka för en god kommunikation med elever och målsmän.
Vara en resurs i kommunens kulturliv.
3.2.1

Definitioner

Med musikalisk utbildning avses ämneskurser i solosång och instrument där
kör/ensemble är en naturlig del i undervisningen.
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Målgrupp

Musikskolan vänder sig i huvudsak till elever från och med grundskolans
årskurs tre till och med gymnasiets sista år.
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Musikskolan erbjuder

Omfattningen av undervisning vanligtvis ett tillfälle per vecka under
ordinarie läsår. Undervisningen bör i så stor utsträckning som möjligt ske på
lektionsfri tid eller efter skolan slut. Undervisning eller framträdanden på
annan tid sker i samråd med skolan och hemmet.
Det som kan erbjudas utbildning i är:
• Blockflöjt, tvärflöjt, klarinett och saxofon
• Trumpet, trombon, valthorn, eufonium m.fl. brassinstrument
• Violin, viola, violoncell och kontrabas
• Gitarr, elgitarr och elbas
• Piano m.fl. klaverinstrument
• Slagverk
• Sång, körsång, ensembler i olika former
Samspel och framträdanden
Att musicera tillsammans och framträda för andra är viktiga delar av
utbildningen och ska bidra till elevens utveckling.
I den ordinarie undervisningen i musikskolan har eleven möjlighet att delta i
olika former av samspel. Motsvarande en heltids lärartjänst avsätts till fasta
ensembler/orkestrar men kan ökas när kön till musikskolan upphör.
Deltagarna ska genom detta uppmuntras att på sin fritid musicera
tillsammans med andra.
Framträdanden kan ske i större och mindre sammanhang.

Föräldrakontakt
För Dig som förälder/vårdnadshavare är kontakten med musikskolan viktig.
Du är välkommen att ringa, maila eller vara med på lektioner under läsåret.
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Intagning

Intagning till musikskolan görs en gång per år av musikledare, undervisande
lärare och godkänns av utsedd tjänsteman vid förvaltning och representant
från humanistiska nämnden.
Som stöd för intagningsgruppens uppdrag finns en intagningskanslist.
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Instrument och litteratur

Eleven har i mån av tillgång, möjlighet att hyra vissa instrument av
musikskolan.
Instrumenthyra betalas per termin. Hyrt instrument får behållas av eleven
vid ferier. Avgift för instrumenthyra se dokument ”Avgifter vid musikskolan
i Ånge kommun”.
Förbrukningsmaterial såsom klarinettrör, violin- och gitarrsträngar,
trumstockar etc. köps av eleven.
Litteratur (spelböcker och instrumentskolor) köps av eleven.
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Ledning och styrning

Musikskolan tillhör organisatoriskt kommunens kulturverksamhet och leds
av en musikledare (0.50 årsarbetare). Musikledarens uppgift är att leda,
driva, samordna och utveckla musikskolan tillsammans med medarbetarna.
Till stöd för musikledaren finns administrativt stöd inom humanistiska
förvaltningen.
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Avgifter vid musikskolan i Ånge kommun

Avgiften för undervisning vid musikskolan fastställs av
kommunfullmäktige. Från och med läsåret 17/18 är musikskolan i Ånge
kommun avgiftsfri. Det innebär att alla elever har möjlighet att spela ett
instrument eller sjunga, utan att det kostar något.
De elever som har undervisning i två ämneskurser i musikskolan får betala
för en ämneskurs.

10 Utvärdering
Musikskolans verksamhet, enligt detta reglemente, utvärderas årligen i en
kvalitetsredovisning.
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