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Jokkmokks kulturskola Vi är g-klaven i Jokkmokks kulturliv!
Vi vill vara en ovärderlig del av Jokkmokks kommuns kulturliv, en självklar mötesplats med
gemenskap och vi-känsla, som är bas för ungas skapande och kreativitet.
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Vad vi ska göra – Vi ska erbjuda en öppen mötesplats med undervisning i skapande ämnen, både
enskilt och på gruppnivå, och erbjuda möjlighet till fördjupning i konstnärliga ämnen. Vi vill stärka
elevernas vilja till att lära och utveckla sin kreativa förmåga och stärka deras självkänsla.
Hur – Genom att erbjuda regelbunden undervisning, genom samtal och utmaningar på anpassad
nivå, genom dialog med eleven om den egna utvecklingen, genom att själva vara en förebild och
inspirera eleverna att ta del av vårt kulturarv.
För vem – i första hand för alla barn och ungdomar i Jokkmokks kommun upp till 21 år. Vi vill även
involvera föräldrarna för att stötta eleverna och skapa gemenskap. Vårt mål är att alla ska känna sig
välkomna till en jämställd mötesplats.
Varför – Kultur utbildar människan på en känslomässig nivå. Kulturutövande är en rättighet enligt
FN:s barnkonvention.

Värdegrund
Läroplan Lgr 11 har följande fem punkter för skolans värdegrund, som kulturskolan har som grund
också för sin verksamhet:
•
•
•
•
•

människolivets okränkbarhet
individens frihet och integritet
alla människors lika värde
jämställdhet mellan könen
solidaritet mellan människor

I tillägg till ovanstående punkter har kulturskolan följande:
•

Varje människa ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt
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Elevsyn
Våra elever har en medfödd kompetens som vi vill hjälpa dem att utveckla.
Eleven är grunden och det mest värdefulla i vår verksamhet. Relationen mellan elev och lärare är
viktig och ska vårdas. I relationen skapas ett utbyte som är viktig för inlärningen och den sociala
utvecklingen. Eleven är medskapande och kan också lära läraren något.
I samspelet mellan elev och lärare och elever emellan erbjuds varje enskild individ olika möjligheter
till inlärning. Läraren ger förslag på studiematerial, tid och övningsmöjligheter. Eleven har tillgång till
uppspelningsmöjligheter och inspelningsmöjligheter, samt möjligheten att få fördjupa sig i en
konstform utan betygspress.
Vi vill uppmuntra elever att påverka och ta ansvar för sin utbildning. Varje termin bör starta med ett
samtal om elevens ambitioner och mål med utbildningen, och terminen ska sedan avslutas med ett
utvärderingssamtal med eleven och, om möjligt, föräldrarna.

