Kulturskolan

Till Kulturskolans nya elever och föräldrar
Välkommen till oss! Det du nu påbörjar kan vara en utbildning till artist eller konstnär.
Vi vet inte. Däremot är vi säkra på att det är en utbildning i att vara kreativ, trygg och
harmonisk. Alla mår väl av att få uttrycka sig konstnärligt, och det är särskilt viktigt
medan man växer upp. Frågorna Vem är jag? Vad gillar jag? Vad är jag bra på? finns
där hela tiden och därför är det viktigt att man får prova sig fram.
Här är några saker vi vill tipsa om:
Föräldraengagemang gör skillnad. Säg inte till barnet ”Jag kan ingenting om musik och kultur. Det är
svårt”, utan bejaka, uppmuntra och be att få se/höra.
Kämpa och öva så blir det kul! Vill man utvecklas så kräver det en arbetsinsats från en själv. Läraren
pekar bara ut riktningen, jobbet gör man själv.
Släpp inte taget för en tillfällig svacka. Värdesätt det du kan och försök utveckla det.
Lärarna vill ha personlig kontakt med alla föräldrar. Kom fram och hälsa i anslutning till lektionen
eller vid uppvisningar. Vi kommunicerar med e-post och SMS, därför är det viktigt att vi har aktuella
kontaktuppgifter till föräldrarna.
Vad ska allt vara bra för? Vad ska undervisningen i Kulturskolan leda till? Vi ser det som en väg till
personlig utveckling, social träning, att upptäcka sina förmågor, träna skapande o initiativförmåga. Det
ska vara lustfyllt!
Orkesterspel. Vi vet av erfarenhet att de barn som börjar i orkester är de som får ett fördjupat intresse
och stannar kvar. Den sociala träningen, spelkompisarna och rutinen att framträda många gånger i olika
sammanhang skapar en helhet som är svår att få på annat sätt.
Det förekommer ingen tävling eller jämförelse mellan barn. Var och en utvecklas efter sina
förutsättningar. Uppflyttning till nästa nivå i våra gruppverksamheter sker efter vars och ens
förutsättningar, inte strikt efter ålder. Vi kan gärna ha en dialog om detta, men aldrig så att ett barn
känner sig bedömt eller bortvalt. Uppflyttningen ska ske när man klarar och är trygg med den nya nivån
Vi har höga förväntningar och försöker få alla att uppnå sin fulla potential. Men inte under press, utan
för att de själva vill!
Anmäl frånvaro! SMS:a direkt till läraren vid frånvaro. Alltid!! Skolan meddelar inte oss. Och skriv
vilket barn det gäller och vem du är
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