2017-10-04
Interpellation angående inriktning för kulturskolan inom Ale kommun
Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bakgrund
Vi Sverigedemokrater har nåtts av oroliga föräldrar och elever som hört av sig till oss angående
utvecklingen inom kulturskolan. De utrycker en oro över att verksamheten inom kulturskolan
förskjuts ifrån bildning och individanpassad undervisning till att fokusera på en mer
fritidsorienterad sysselsättning av barn och unga. Vi Sverigedemokrater oroas också av denna
värdeförskjutning. Vad vi kan se och vad vi vet så finns inga uppdrag ifrån politiskt håll i syfte att
förändra verksamheten. Vi ser gällande nämnplanen som väldigt tydlig: ”Verksamhetens
huvudinriktning är regelbunden undervisning enskilt och/eller i grupp på barn och ungdomars
fritid”.
För att ge barn och unga det de vill ha krävs flexibilitet och en individanpassad undervisning
såväl för svaga elever som för de elever som önskar avancera. Nu ser vi en tendens bland
kulturskolor i landet att fokus blir mer gruppundervisning på bekostnad av individuell
undervisning. Med nämnda förändring finns det en risk att kompetent personal inte ges rätt
förutsättningar för att tillmötesgå alla elevers olika önskemål. Vi ser inte heller hur det politiska
målet i kommunen om medinflytande går ihop med en värdeförskjutning mot
gruppundervisning på bekostnad av individuell undervisning.
Vad som också oroar oss är att elevens tid för kulturskolan alltmer ska ske på elevens fritid vilket
förvisso står i nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden. Dock undrar vi varför? Det slår
emot vissa grupper av elever, särskilt de som bor på landsbygden. På så vis skapar vi ytterligare
socioekonomiska skillnader. Väljer kommunen att gå före kulturskoleutredningen SOU 2016:69
där remissrundan avslutades tidigare i år? Den innehåller preliminära direktiv om att
undervisning enbart ska ske på fritiden. Hälften av alla remissvar opponerar sig dock emot
riktlinjen att endast undervisa på fritid.
Då verksamheten i kulturskolan uppenbart håller på att förändras ifrån individanpassad
undervisning med enskilda lektioner och grupp, till mer och mer gruppundervisning och där
fokus ligger på att mer eller mindre enbart sysselsätta barn och ungdomar ställer vi här ett antal
frågor:
-

Vad är målet med Kulturskolans undervisning?
Har du samma bild som oss gällande värdeförskjutningen av kulturskolans inriktning?
Har några politiska direktiv givits för att ändra kulturskolans inriktning?
Om inte; kommer ordförande ta till åtgärder för att återställa och trygga verksamheten till
hur man arbetat tidigare?
Hur ser ordförande på enskild undervisning så som står i gällande nämndplan och den
oro som föräldrar och elever uttrycker?
Väljer kommunen att gå före kulturskoleutredningen gällande undervisning primärt på
fritiden? I sådant fall varför?

Robert Jansson

2017-10-04

Gruppledare SD

