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Fråga
Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande

Bredda Musikskolan så att fler barn kan få delta.
Ett mål för Musikskolan är att öka andelen barn och unga som under skoltid i grundskolan får
delta i undervisning i musikskolans regi. Dessutom är tanken att fler barn med annan etnisk
bakgrund än den svenska ska delta i musikskolans verksamhet. Det är ett bra mål som handlar om
att bredda verksamheten för att ge fler barn möjligheten att utveckla sina färdigheter och pröva på
en egen skapande verksamhet.
I dagsläget finns en tendens att musikskolans elever mest utgörs av de som har resursstarka och
medvetna föräldrar.
Målet stämmer också bra in i arbetet med att göra Umeå till Kulturhuvudstad 2014 med en
verklig innebörd för alla kommunens barn och unga.
För att klara detta behöver Musikskolan ut till barnen på skolorna, de måste nå de unga åldrarna.
Det finns ett väl beprövat system med kompanjonlärare- utbildade musiklärare som undervisar
tillsammans med klassläraren i sång, musik och rytmik.
Kommunen skulle kunna inrätta kompanjonlärare med inriktning att arbeta med alla elever i åk 2
och 3.
Vi i Vänsterpartiet tycker detta är ett bra sätt att ge alla barn samma chans till möten med sång,
rytmik, dans och musik, samt kännedom om instrument mm.
Kompanjonlärarna skulle alltså jobba i musikskolans regi men även fungera som
instrumentallärare ute på skolorna.

Därför vill jag ställa följande fråga:
Är du beredd att arbeta för att bredda musikskolans verksamhet med kompanjonlärare?

Tamara Špiriæ,
gruppledare Vänsterpartiet Umeå

Svar på enkel fråga om införande av kompanjonlärare på musikskolan.

Nuläge
I dagsläget erbjuder Umeå Musikskola kompanjonskap till åk 2 och 3 samt rytmik f1 till alla
kommunens grundskolor. Kostnaden ligger idag på grundskolorna med en viss subvention.
Grundskolorna köper kompanjonlärare i snitt 16 timmar per vecka av Musikskolan.
Svar på frågan:
Vi erbjuder kompanjonlärare från musikskolan i dag som grundskolorna kan använda sig av.
Självklart är vi intresserad av utveckling av musikskolan, och därför har vi tillsatt en utredning
med målsättning att se på organisation och verksamhet.

Hans Lindberg
Ordf Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden

