
SKEDSMO KOMMUNE
Undervisningssektoren

Musikk- og k
virksomhet

27.01.2009
ulturskolens

splan 2009.



2

P ro g ra m o m rå d e
E . B a rn e h a g e

P ro g ra m o m rå d e
G . M u s ik k - o g
k u ltu rs k o le n

P ro g ra m o m rå d e
A . A d m in is tra s jo n

P ro g ra m o m rå d e
H . V o k s e n -
o p p læ rin g

P ro g ra m o m rå d e
B . P e d a g o g is k

p s y k o lo g is k
a v d e lin g

P ro g ra m o m rå d e
D . S p e s ia l- o g

s o s ia lp e d a g o g is k e
tilta k

P ro g ra m o m rå d e
F . S k o le fritid s -

o rd n in g e n

P ro g ra m o m rå d e
C . G ru n n s k o le n

U n d e rv is n in g s -
s e k to re n



3

INNHOLD

Forord s.4
Sektorovergripende mål s.5
Programområde G. Musikk- og kulturskolen s.6



Forklaring på forkortelser som er benyttet i rubrikken merket "utførende enhet":

Styr.: Styrer Rek.: Rektor
Rek. M: Rektor Musikk- og kulturskolen Rek VO: Rektor Voksenopplæringen
Rek. F: Rektor Frydenlund skole- og PPA: Pedagogisk psykologisk avdeling

ressurssenter
Adm..: Administrativ avdeling Sek.: Sektorsjefen
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FORORD

Med dette foreligger Skedsmo musikk- og kulturskoles virksomhetsplan for 2009.

Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et lokalt ressurssenter for alle som driver med våre fag. Det gjelder både for
enkeltpersoner, lag- og foreninger og grunnskolen. Derfor er det viktig at et av våre årsmål er å redusere ventelistene til våre aktiviteter, slik at
flest mulig får anledning til å komme i gang.

Samtidig som vi vil være en skole for alle uansett bakgrunn eller talent, vil vi også bli mer tydelige på at en plass hos oss forutsetter at eleven
gjør en innsats. Uten arbeid med faget vil ikke eleven få noe utvikling og undervisningen vil gi dårlige resultater. Undervisningen gis oftest en
gang i uka og arbeidet hjemme vil derfor være helt avgjørende for elevens utvikling. Vi ser det derfor som nødvendig med et nært samarbeid
med foreldrene om barnets utvikling. Vi inviterer foreldrene til minst 2 samtaler i året om undervisningens mål og innhold. Det er framgang med
faget som gir motivasjon og arbeidsglede.
Musikk- og kulturskolene i Norge har en felles rammeplan. I tillegg ønsker vi på vår skole å lage lokale læreplaner for våre fag. Dette arbeidet
blir sluttført i vårsemesteret 2009.

Skolen har i dag over 1100 elever på våre aktiviteter. De omfatter musikkgrupper for 1. og 2.trinn og for psykisk utviklingshemmede, forsterket
musikk for alle på 1.trinn i grunnskolen, instrumental- og vokalopplæring, male- og tegnekurs i samarbeid med Skedsmo kunstforening, dans- og
dramakurs (Gato Blanco) og kreativ skriving. I tillegg driver vi storbandet Young Horn Big Band og et samspill for strykere (interkommunalt).
Skolekorpsene får størstedelen av sin instrumentopplæring gjennom Musikk- og kulturskolen.

Vi har også åpnet for voksne elever. Aktiviteten for voksne skal være til selvkost.

Musikk- og kulturskolen har flotte lokaler på Lillestrøm syd (Dampsagvn.14). I tillegg driver vi også en del av undervisningen desentralisert på
de andre skolene i kommunen. Dette gjelder ikke minst for musikkgruppene som er vår største aktivitet med rundt 500 barn. Disse drives i nært
samarbeid med SFO på den enkelte skole.

Rektor deltar i planleggingskomiteen for Kulturfestival for barn og unge og sitter som sekretær i Skedsmo musikkråd.

Jørn Takla, rektor
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Sektorovergripende tema: Undervisningssektorens årsmål:

1. Skedsmo kommune skal tilrettelegge for (nye) elektroniske
tjenester slik at innbyggere og næringsliv gjennom et
døgnåpent nettbasert tjenestetilbud opplever økt
tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene.

1. Alle foreldre med barn i skolene har mulighet for pålogging til MLG og
Skolearena for å hente ut informasjon om eget barn.

2. Det er tatt i bruk et nytt elektronisk system for opptak i barnehager og SFO.

2. Skedsmo kommune skal som ledd i å tilby sine innbyggere
høy kvalitet på tjenestetilbudet, sørge for rekruttering av
høyt kvalifisert arbeidskraft.

1. Det er iverksatt nye rutiner for oppfølging av nytilsatte ledere på økonomi-,
personal- og forvaltningsområdet.

2. Det er lagt til rette for studenter som tar fleksibel førskolelærerutdanning.

3. Sykefraværet samlet for kommunen settes til 8,2 % ved
årsslutt 2009 (dvs. 20 % reduksjon fra IA avtalens start i
2001). Hver enkelt sektor definerer sine mål slik at det
samlet bygger opp under de felles målene.

1. Samlet sykefravær er redusert til 7,3 % ved årsslutt 2009.

4. Skedsmo kommune skal ha iverksatt tiltak som bidrar til
god integrering av flyktninger slik at deltakelse i
arbeidsrelaterte aktiviteter i disse gruppene er på
minimum 60 %.

1. Satsningen ”Jobb til alle” er etablert på Skedsmo voksenopplæringssenter.
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Nr HP-mål 2009 – 2012 Nr. Årsmål 2009 Nr. Tiltak Utførende
enhet

G Programområde
Musikk- og kulturskolen

Årsmål musikk- og
kulturskolen

Tiltak

1. Videreutvikle Musikk- og kulturskolen til et
lokalt ressurssenter for kunstfagene.
(HP-mål)

1. Skolene har fått tilbud om
samarbeidsprosjekter innen
kulturfagene og faglig støtte til å
realisere Den kulturelle skolesekken
og målene i læreplanen (ÅB-mål).

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Tilby samarbeidsprosjekter til
skolene.
Tilby skoler og barnehager en gratis
teaterforestilling i Kulturfestivalen
Tilby skoler og barnehager Barn
spiller for barn konserter.
Låne ut teknisk utstyr til skolene.
Gi skolene forsterket
musikkundervisning på 1.trinn
Tilby musikkgrupper til 1. og 2.trinn
Gjennomføre Megakor på alle
skolene med 1.trinn.
Tilby skolene spesialkompetanse
innen kulturfagene gjennom salg av
timer og lærerkurs.
Tilby ungdomskolene
musikkhistorieprosjekt med våre
lærere som utøvere og forelesere.

Rek. M.

2. Nye lokale fagplaner er tatt i bruk.
Disse er gjort tilgjengelig på
hjemmesidene.

1. Ta i bruk de lokale læreplanene. Rek. M.

2. Gjøre planene tilgjengelige planene
på skolens hjemmeside.

2. Øke tilgjengeligheten til skolens
opplæringstilbud.(HP-mål).

1.

2.

Det er utviklet ekstra tilbud for
musikk- og kulturskolens spesielt
talentfulle elever. (ÅB-mål).
Redusere ventelistene i henhold til
budsjettet

1.

2.

3.

Tilby talentopplæring i samarbeid
med kulturskolene på Nedre
Romerike.
Gi deltagerne på talentskolen en
mulighet for å opptre i Byfesten.
Gi alle skolene full dekning på
forsterket musikk for 1.klasse

Rek. M.

3. Musikk- og kulturskolen er gjort mer kjent og
synlig i lokalmiljøet.(HP-mål).

1. Det er gjennomført et teaterprosjekt
som skal vises i Kulturfestivalen for
barn og unge. (ÅB-mål).

1. Gjennomføre teaterprosjektet i
Kulturfestivalen for barn og unge i
Skedsmo. To av forestillingene er
gratis for skolene.

Rek. M.
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2. Musikk- og kulturskolens elever har
blitt mer synlige i lokalmiljøet.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Legge flere av skolens
arrangementer utenfor skolens egne
lokaler.
Delta i byfesten på Lillestrøm.
Spille ved åpningen av
kommunestyremøter.
Spille på eldreinstitusjonene i
kommunen.
Bidra med innslag på eksterne
arrangementer i kommunen
Gjennomføre Kudramuda (konserter
og utstillinger) i samarbeid med
kulturskolene på Nedre Romerike.

Rek. M.




Tilbake til innhold


Tilbake til innhold




