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Interpellation
till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Anna Carlsson

Skolinspektionens beslut om att inte tillåta att Kulturskolan
undervisar på skoltid
För tre år sen slog Skolinspektionen ner på Gislaveds kommun som första kommun i landet för att de
undervisade Musikskolans elever på skoltid. Det har lett till att Musikskolan där har tappat elever, främst
på landsbygderna. Musikskolan hinner inte både ha orkesterverksamhet och enskilda lektioner efter
skoldagens slut för alla elever. För landsbygdseleverna blir det ännu svårare eller rentav omöjligt att få
ihop det med skolbussen eller dålig kollektivtrafik, om man inte har föräldrar som har tid och råd att
skjutsa. Musiklärarna har också behövt lägga om sin arbetstid och arbeta fler och längre kvällar för att
hinna undervisa alla elever och upprätthålla orkesterverksamheten. Detta har lett till att
personalomsättningen ökat och viktig kompetens försvinner när musiklärare slutar för att de inte orkar
eller kan kombinera arbetslivet och vardagslivet längre.
Nu har turen kommit till Jönköpings kommun. Den 28 april 2022 rapporterade JönköpingsPosten och P4
Jönköping om att Kulturskolan slutar med undervisning på skoltid från och med höstterminen 2022.
Skolinspektionen tolkar skollagen som att det inte är tillåtet att gå ifrån ordinarie skolundervisning för att
spela instrument på skoltid. De framför argument som barns rätt till utbildning och att man inte kan få
ledigt för regelbundna fritidsaktiviteter, som kulturskoleverksamheten anses vara1. Att spela ett instrument
20 minuter i veckan innebär ca 8-9 timmar frånvaro på ett helt läsår, motsvarande en ledig dag. De lite
äldre barnen spelar upp till 40 minuter i veckan, vilket skulle motsvara ca två lediga dagar per läsår. Ställ
det mot att barnen får lära sig något de har glädje av hela livet, får ett sammanhang och ett andrum där de
gör något som stimulerar kreativitet och lärande så framstår Skolinspektionens tolkning av skollagen som
fullständigt orimlig.
Kulturskolans uppdrag bör vara att ge alla barn lika möjligheter att delta i kulturverksamhet oavsett om de
bor på Bymarken, Råslätt eller i Norra Unnaryd. Om vi ska ha någon chans att se till att Kulturskolan inte
bara ska finnas till för barnen på Bäckalyckan och Bymarken måste vi sluta upp i kampen för att kulturoch musikundervisning ska vara tillgänglig för alla barn. Redan för tre år sedan förstod musiklärarna i
Gislaved att det måste till en lagändring för att rädda den otroligt viktiga verksamhet som våra musik- och
kulturskolor är. Det tar lång tid att bygga upp något som fungerar, men mycket kort tid att rasera det.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lyft frågan och efterlyser att regeringen löser den här
intressekonflikten mellan kulturskola och ordinarie skolundervisning. Våra grannkommuner Gislaved,
Habo, Sävsjö och Vaggeryd har sedan tidigare tagit strid för kulturskolan och musikundervisning på
skoltid2. Jag har även tagit del av en skrivelse till utbildningsdepartementet som du har undertecknat
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Skolverket och Kulturrådet: ”Samverkan mellan skola och kulturskola”
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf85e6/1575446179191/samverkan-mellan-skola-ochkulturskola.pdf
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Ämnesläraren (2022-02-15): https://www.lararen.se/praktisk-estetiska-amnen/kulturskolan/politiker-tar-strid-forkulturskola-pa-skoltid

tillsammans med företrädare för åtta av länets kommuner3. Det gladde mig mycket att se att se så bred
uppslutning i denna viktiga fråga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande Anna Carlsson:
1. Vad har ni fått för svar från utbildningsdepartementet på er skrivelse ”Förbättra skolans möjlighet
till samverkan med kommunala kulturskolan”?
2. Hur avser Jönköpings kommun att gå vidare med detta påverkansarbete tillsammans med övriga
kommuner i länet?
3. Vilka åtgärder avser Jönköpings kommun vidta för att hantera och minimera effekterna av
Skolinspektionens tolkning av skollagen?
4. Vilka åtgärder avser Jönköpings kommun vidta för att säkerställa att alla barn och unga i vår
kommun kan delta i kulturskolans verksamhet på lika villkor och oavsett bostadsort?

Julia Löf
Vänsterpartiet
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Sävsjö kommun (2022-03-08): ”Förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan”
https://www.kulturskoleradet.se/wp-content/uploads/2022/03/Skrivelse_Kulturskolan_220308.pdf

