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Sammanfattning 
Gamla Uppsala Missionsförsamling har stöd av kulturnämnden att bedriva musikskola för 
unga i åldern 6-20 år. Musikskolans huvudsakliga verksamhet är frivillig musikundervisning i 
instrumentalspel, orkester- och ensemblespel. I verksamheten ingår att svara för 
elevframträdanden och konserter. Verksamheten regleras av en överenskommelse och ett stöd 
med 635 tkr år 2016. Österledskyrkans musikskola redovisar till nämnden utförd verksamhet 
år 2016. 
 
 
Ärendet 
Musikskolans huvudsakliga verksamhet: 
• Bedriva ämneskurser på instrument genom enskild undervisning och/eller 

gruppundervisning. Bedriva musikundervisning i ensemble- och orkesterspel. 
• Genomföra elevframträdanden och konserter. 

 
Uppdraget utgår från områdena lärande och kunskapsutveckling, trygghet, inflytande och 
delaktighet, likvärdiga villkor samt hälsa och utveckling.  
 
Verksamheten leds av ett musikskoleråd med representanter från församling, lärare, 
vuxenorkestern och föräldrar. Musikskolan har fyra musiklärare med varierande 
tjänstgöringsgrad. Två av dem är tillsvidareanställda, övriga är timanställda. Österledskyrkans 
musikskola samarbetar med studieförbundet Bilda för administration av elevavgifter och viss 
löneadministration. Musikskolan bedrivs i Österledskyrkans församlingslokaler och i lokaler i 
anslutning till kyrkan. 
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Musikskolan förmedlar undervisning i elva ämnen, i orkesterspel och musiklek. De ämnen 
som dominerar i antal elever är slagverk, klarinett och trumpet. Flertalet av eleverna deltar 
förutom i instrumentalspel, i orkester/ensemblespel vilket är en bärande pedagogik hos 
musikskolan. Varje elev får vid individuell undervisning en 20 minuter lektion i veckan och 
beroende på kunskapsnivå 45 till 120 minuter i orkesterspel. 
 
Uppdraget avser 100 elever. Antalet elever 2016 var 117, varav 10 elever är över 20 år. 
Andel flickor i verksamheten är 54 %. Majoriteten av eleverna kommer från Gamla Uppsala 
(55), Storvreta (20), Årsta (6), Björklingeområdet (4) och Östra Bälingebygden (4). 
 
Musikskolan samverkar med Uppsala kulturskola, Studiefrämjandets kulturskola, 
Studieförbundet Bilda, Gamla Uppsala Hembygdsförening, Gamla Uppsala skola och 
Fredrika Bremer skolan, Storvretaskolan, Svenska Missionskyrkans Musikkårer och Svenska 
kyrkan. 
 
Musikskolan ska enligt nämndens uppdrag svara för konserter och elevframträdanden.  
Antalet konserter/elevframträdanden var 29 stycken. 
 
Kulturförvaltningens bedömning  
Musikskolan visar överlag goda resultat i uppföljningen av elevers upplevelse av den 
verksamhet man deltar i. I genomsnitt deltar eleven i verksamheten under sex terminer. 
Andelen flickor är 54 %. Undervisning på instrument kombineras med orkester/ensemblespel 
med två undervisningstillfällen i veckan. Utifrån intresse och kunskapsnivå får elev upp till 
160 minuter undervisning per vecka. Konsertverksamheten är en integrerad del i pedagogiken 
och ger elever möjlighet att spela i orkester och framträda inför publik. Verksamheten har fyra 
orkestrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan med skriftliga och muntliga 
utvärderingar. Olika former finns för elevernas delaktighet och inflytande i verksamheten. 
 
Verksamheten uppvisar en sned åldersfördelning, större delen av deltagarna är i åldern 7-9 år. 
Att nå och behålla en äldre målgrupp är ett utvecklingsområde. 
 
Österledkyrkans musikskola redovisar ett litet överskott 2016, vilket är ett resultat av 
besparingar, men också av ökade intäkter från fonder samt genom ett överskott av 
kommunens kulturskoleprojekt 2015/2016. 
 
Förvaltningens sammanfattade bedömning är att Österledskyrkan väl genomfört 
musikskoleverksamheten och har bra system för kvalitet- och verksamhetsuppföljning.  
 
Inför 2018 kommer verksamheten att övergå till att söka verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande. Österledskyrkans musikskola kommer därmed att inlemmas med fler aktörer 
och redovisningen kommer att ta en annan form då man inte längre har uppdrag från 
kulturnämnden eller ingår i ett samlat kvalitets- och uppföljningssystem med skolor, 
fritidsgårdar och musik- och kulturskolor.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Österledskyrkans musikskoleverksamhet finansierades inom kulturnämndens budget för år 
2016. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
Bilaga: Österledskyrkans musikskola, redovisning av uppdrag 2016 
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