
 

 

Minnesanteckningar från föräldramöte på Kulturskolan 

Tid och plats: Onsdag 15 mars 2017 kl. 20.00-21.00 i Kulturskolans lokaler i källaren på Folkets Hus 

På mötet är vi fem föräldrar/vårdnadshavare, fem lärare och två administratörer! 

 

1. Allmän info om Kulturskolan 

I Jokkmokks kommun hör kulturskolan under Kultur- och fritidsavdelningen. I andra kommuner kan 

kulturskolan sortera under Barn- och utbildningsnämnden. Det har kommit en ny statlig utredning 

om Sveriges Kulturskolor där man diskuterar olika alternativ kring den organisationsform som musik- 

och kulturskolorna har idag. Vi tror att vår kulturskola ligger rätt bra i tiden: vi har all vår 

undervisning på fritiden. 

Vi har drygt 100 elever som går kurser i vår regi. Många av barnen går i låg- och mellanstadiet, så vi 

skulle gärna vilja locka fler från högstadiet och gymnasiet. Vi har en viss kö, men det kan finnas 

enstaka platser kvar i några ämnen, så det är bara att söka om man är intresserad! I den öppna 

verksamheten finns det plats för alla, se nästa punkt. 

Presentation av lärarna: 

Vi har tolv lärare som alla jobbar deltid med undervisningen i Kulturskolan: 

Mark Lainio undervisar i breakdance, streetdance, rap och beatbox. 

Erika Lindström undervisar i piano och sång. 

Achilleas Manisalis undervisar i klassisk gitarr och munspel. 

Nina Nordvall Vahlberg undervisar i jojk, piano, sång och dragspel. 

Monica Asplund undervisar i fiol. 

Mirjam Hellman undervisar i teater. 

Ronny Danielsson undervisar i trummor, elgitarr och pop/rockband. Han är också teknisk 

samordnare och samordnar skolföreställningar. 

Monika Lundmark är bildpedagog och jobbar detta läsår främst med Skapande skola, men även med 

öppen verksamhet. 

Under de öppna kvällarna arbetar även Mareno Gaelok, Kristien Kappers och Ingrid Holmlund. 

Vi har även en filmgrupp för äldre ungdomar med Silva Herrman. 

Achilleas och Nina undervisar enskilda elever i Vuollerim. Achilleas undervisar i Porjus. Några av 

lärarna jobbar också i skolan med Elevens val eller Skapande skola-projekt.  

Vi är två personer som jobbar med administration: 

Caisa Isaksson är kulturskolechef (ca 50 %) och Anna-Karin Aira är administrativt stöd (också på 

deltid). 

 

2. Mötesplats Kulturskolan 

På tisdagar och onsdagar har vi öppen verksamhet (Mötesplats Kulturskolan) kl 17-20, då alla barn 

och ungdomar, och även deras föräldrar, är välkomna att komma och pröva på olika 

musikinstrument, dans, dramalekar eller pyssel och hantverk. Vi har delat in vårens aktiviteter i 

teman, men vill också ge de som kommer möjlighet att spela eller pyssla på egen hand. Till dessa 

kvällar kan man komma helt utan förkunskaper och utan föranmälan.  



På tisdagar har Mareno Gaelok startat en grupp med äldre ungdomar från ungdomsboendena som 

jobbar med musikjammande och träning av sånger/ramsor för att stödja Jokkmokks futsallag på 

deras matcher. 

Det har varit lite svårt att få ut info om Mötesplats Kulturskolan till ungdomarna och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Affischer och infoblad verkar drunkna bland allt som syns på väggar och 

anslagstavlor! Vi har en Facebook-sida som alla är välkomna att läsa:  

https://www.facebook.com/jokkmokkskulturskola/ 

Under mötet spånar vi på idéer för att få ut informationen: Facebook, Schoolsoft, besök med lite 

uppvisning i skolorna, mer info till föräldrarna. Kom gärna med fler förslag! 

 

3. Konserter 

Vi vill gärna ha små minikonserter för föräldrar och kompisar vid några tillfällen varje termin, gärna 

här i Kulturskolans lokaler där det inte blir så stort och högtidligt. 

Vi tänker göra flera mindre konserter vid slutet av vårterminen, istället för att göra en jättekonsert så 

som vi gjort 2015 och 2016. Några små våravslutningar kommer att arrangeras här på kulturskolan, 

andra kanske blir på Folkets Hus/Bio Norden eller i samband med något annat arrangemang. 

 

4. Övrigt  

a) Kommentar från föräldrarna: Barnen växer i självförtroende när de får spela och visa upp vad de 

lärt sig under terminen. Det är roligt att följa deras utveckling. Någon elev har dessutom börjat få det 

lite lättare i skolan, tack vare pianoundervisningen. 

 b) Sällskapsdans: Skulle man kunna träna foxtrot, bugg, vals och annan typ av sällskapsdans? Bra för 

alla att kunna? Just nu har vi ingen lärare för detta. Kanske en idé för de öppna kvällarna? 

c) Kan vuxna få spela? Det finns plats för vuxna att gå kurser (pris 1000 kr/termin) i mån av plats. Kan 

vara bra idé för föräldrar som skulle vilja förkovra sig och lära sig mer. Föräldrar är välkomna att 

komma och prova på instrument under de öppna kvällarna! 

d) Föräldraförening? Caisa undrar om det finns något intresse för att starta en föräldraförening? En 

förening kan bli ett forum för föräldrarna att få bättre kontakt med varandra. Genom en förening kan 

man vara med och påverka hur kulturskolan jobbar. En förening kan hjälpa till vid konserter eller 

stötta med att ge en extra guldkant kring det som Kulturskolan arrangerar. Vi låter frågan stå öppen 

tills vidare. 

 

Om man har fler frågor så går det utmärkt att mejla till kulturskolan@jokkmokk.se, 

caisa.isaksson@jokkmokk.se  eller kontakta Caisa på 0971-172 77. 

 

/antecknat av Anna-Karin Aira/ 
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