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Fastställt av kommunfullmäktige 1991-09-16 § 56 
 
 
I.   Undervisningens mål 
 
Undervisningen i musikskolan ska vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser och 
ge dem förutsättningar att förstå olika slags musik. Den ska bidra till att öka elevernas 
uttrycksförmåga och deras möjligheter till kontakt med andra människor. 
 
De instrumentala/vokala färdigheterna ska utvecklas efter vars och ens förutsättningar 
och intresse, så att musiken kan bli en meningsfull och stimulerande fritidsaktivitet. 
Musikskolan ska inspirera och hjälpa eleverna att så snart som möjligt hitta en plats i 
kommunens musikliv som utövare eller lyssnare. Det är av vikt att musikskolan strävar 
efter en väl fungerande bred ensembleverksamhet inom såväl klassisk som modern 
musik. 
 
Eleverna med särskilt stort intresse och goda förutsättningar för musikalisk 
yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre 
musikutbildning, exempelvis undervisning på fler än ett instrument. 
 
II.  Grundprinciper  
 
Det hör till en förgången tid att anse färdighetsämnen och estetiskt bildande ämnen 
såsom mindre nödvändiga i undervisningen och bildningsarbetet. Skolmyndigheter 
och lärare måste därför ägna musikundervisningen i skolan samma uppmärksamhet 
och intresse som kommer andra ämnen till del. Sålunda är det nödvändigt att lämpliga 
lokaler och god utrusning ställs till förfogande, att kompetenta lärare anlitas och att 
planering och utformning av musikundervisningen sker med största omsorg. 
 
Målsättningen ska vara att musikskolan är öppen för kommunens barn och ungdomar 
från årskurs 2 – 9 och för gymnasieelever om detta är praktiskt genomförbart. 
Undervisning skall ges efter elevens intresse och förutsättningar. 
 
Musikskolan bör sträva efter ett tätt samarbete med grundskolan. T ex kan vissa 
timmar användas för klassensemble på mellanstadiet (en utveckling av 
kompanjonlärarskapet). 
 
Undervisningen i musikskolan indelas i grundkurs och ämneskurs. Grundkursen kan 
genomföras dels i form av frivilliga grupper och dels i integrerad form, s k 
kompanjonlärarskap, där sådan är praktisk möjlig. All grundundervisning bör vara 
avgiftsfri. 
 
All undervisning av grundskoleelever i ämneskurs bör medföra samma kostnad  
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bortsett från s k syskonrabatt (från och med andra syskonet betalas halv avgift) eller  
s k andrainstrumentsrabatt (undervisning på ett andra instrument debiteras halv avgift). 
 
Avgifter erläggs terminsvis. 
 
Ensemblerna har rätt att begära reseersättning vid framträdanden, men ej arvode. 
 
Vid behov av begränsning av antalet elever skall följande principer gälla. Elever i 
ämneskurs fördelas på instrument efter kvotering som fastställs av musikledaren. 
Kölista inrättas för de elever som inte får plats och intagning sker efter födelsedatum. 
 
Anställningsvillkor och löneförhållanden för musikledare och musiklärare regleras av 
centrala avtal (AB 89) och special bestämmelser (CAK 415, 416) slutna mellan 
Svenska kommunförbundet och Svenska facklärarförbundet och Skolledarförbundet. 
 
 
III. Huvudplan  
 
Med tillämpning av ovanstående grundprinciper får musikundervisningen i Ydre 
musikskola följande utformning: 
 
Årskurs Målsättning Innehåll Deltagande Avgifter 
 
2-3 Grundläggande Rytmik, Kompanjon- Inga 
 anlagsprövande sång lärarskap 
 Gehörs- 
  träning 
 
3-9 Instrumental- Förekommande Frivilligt Fastställs av 
 undervisning instrument  kommunfullmäktige * 
 och ensemble- 
 spel 
 
Gymna- Instrumental- Förekommande Frivilligt 150% av avgiften  
siet undervisning instrument  för grundskole- 
 och ensemble-    elever 
 spel 
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IV.  Lokal organisation 
 
Musikundervisningen ska förläggas så långt det är möjligt till de lokala skolorna. Då 
lärare ambulerar ska reseersättning utgå, varvid tillämpligt avtal följs. Musikskolan 
följer samma läsårsindelning som den obligatoriska skolan med 40 schemalagda 
arbetsveckor. 
 
Huvudman för musikskolan är Ydre skolstyrelse. Musikledaren och musiklärarna 
sammanträder i musiklärarkonferens minst en gång per termin. 
 
Verksamhetens detaljorganisation beslutas av skolstyrelsen på förslag från 
skolstyrelsens arbetsutskott, vars förslag i sin tur grundas på förslag från 
musiklärarkonferensen. Terminsavgiftens storlek och musikskolans reglemente och 
budget föreslås på motsvarande sätt och fastställs av kommunfullmäktige. 
 
*      För närvarande 500 kronor / termin. 
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