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VERKSAMHETSPLAN FÖR MUSIKVERKSTAN
INLEDNING
”Verksamhetsplan för Musikverkstan” består av två delar. Den inledande delen handlar om
vision, mål och strategi och fastställs av föreningen. Den andra delen är Musikverkstans årliga
verksamhetsplan och omfattar en beskrivning av verksamheten det kommande läsåret och ett
årshjul för aktiviteter. Denna del revideras årligen och fastställs av föreningen.
Musikverkstan är en frivillig musikutbildning som drivs av Föräldraföreningen i Veikars Veikids rf.
Verksamheten i musikverkstan är allmännyttig verksamhet och styrs styrelsen vid Veikdis och
bedrivs med privata resurser från fonder och stiftelser. Elever betalar en subventionerad
kursavgift.
Musiken har en lång tradition i Älvbyarna. Redan på 1800-talet har organiserad verksamhet
inom körsång ordnats och körerna har deltagit i nationella tävlingar. Folkmusik och
bandverksamhet har varit en naturlig del områdets kultur.
Musikverkstan har idag fyra timlärare och 25 elever i åldern 7 till 13 år. Musikverkstan har sina
huvudsakliga lokaler i Veikars och Helsingby skola, Korsholm. Verksamheten bedrivs på alla
skolenheter med musiklärare som åker till skolorna. Musikverkstans arbetsår sammanfaller med
grundskolans ordinarie läsårstider.

SJÄLVSTÄNDIG MUSIKUNDERVISNING FÖR FRAMTIDEN
Musik och konst stöder välmående både bland unga och äldre. Den sociala samvaron stärks av
gruppundervisning. Gruppundervisning blir allt vanligare även om enskild undervisning
fortfarande är vanligast. Instrumentalundervisningen är till största delen individuell men spel i
orkester är en viktig del av undervisningen. Vissa nya ämnesområden, t.ex. dans och kör, kräver
gruppundervisning.
Målet är att alla barn, unga och äldre, oberoende socioekonomiska förutsättningar, ska ha
möjlighet att ta del av Musikverkstans verksamhet.



Verksamheten ska bidra till:
 att tillgänglighet och jämlikhet främjas
 ett brett och angeläget utbud av kulturella uttryck
 hög kvalitet 
 god kompetensförsörjning
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VÄGLEDANDE PRINCIPER
All verksamhet ska bygga på ett ständigt lärande för alla, med hög grad av ansvar och initiativtagande. Verksamheten ska präglas av viljan att lära av varandra på olika nivåer och att ständigt
våga utmana för att kunna utvecklas. Positivt tänkande där möjligheterna är fler än hindren
leder till självförtroende och vilja att pröva egna idéer och lösa problem.
Ett inkluderande arbetssätt med plats och möjlighet för alla skapar grunden. Delaktighet och öppenhet tillsammans med nyfikenhet och kreativitet utgör ledord. En utgångspunkt är positiva
förväntningar på att alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.
Musikverkstan ska ta tillvara elevernas förutsättningar och behov. Undervisningen syftar till att
få eleverna att använda flera av musikens olika uttrycksmedel och att låta eleverna uppleva
glädje och gemenskap. Undervisningens utformning ska vara sådan att den ger alla
Musikverkstans elever möjlighet att medverka aktivt i musiklivet och därigenom bidra till elevens personliga och sociala utveckling.
Musikverkstan ska vara en källa till gemenskap och möjliggöra samarbete över års- och
ämnesgränser samt främja kontakten med det övriga musik- och kulturlivet i Korsholms kommun.
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VÄRDEGRUND
Musikverkstans verksamhet utgår från värdegrunden:









Respekt
Ärlighet
Hänsyn
Glädje
Trygghet

Värdegrunden gäller alla som arbetar på Musikverkstan, såväl elever som personal.

VISION 2035
Musikverkstan präglas av engagemang och en stark vilja till ständig utveckling, och har utifrån
dagens goda förutsättningar utvecklats till att bli en verksamhet med varierat utbud som följer
utvecklingen i omvärlden.
Musikverkstan har en egen scen med publikplats i Skatila UF eller på Veikars skola och målet är
att år 2035 regelbundet arrangera konserter, teater och andra kulturevenemang. Musikverkstan
har ett rikt samarbete med kulturföreningarna i lokalsamhället, men även med regionala,
nationella och internationella aktörer.
Musikverkstan är Älvbyarnas stolthet och en aktiv och drivande kraft i samhällets kulturliv.

ÖVERGRIPANDE MÅL














Upprätthålla självständig musikskola på landsbydgen med undervisning för elever i alla åldrar
på grundnivå
Skapa förutsättningar för utveckling av kulturella mötesplatser mellan olika aktörer och
mellan olika generationer
Stimulera till eget skapande och utveckling av kreativitet genom tillgång till
musik- och kulturupplevelser både som deltagare/artist och publik.
Att öka ungas delaktighet i och medvetenhet om det lokala musik- och kulturlivet.
Skapa bättre nätverk, ökad samverkan mellan ungdomar och lokala kulturaktörer samt
mellan ungdomar och etablerade aktörer
Ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en
meningsfull del av deras liv.
Träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter till samverkan
och kontakt med andra människor.
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Genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang.
Stärka elevernas självförtroende och självkänsla.
Belysa sambandet mellan musik och andra konstformer.
Att genomföra aktiviteter och projekt som profilerar Musikverkstan och utvecklar den i
riktning mot vision 2035.

Vi vill lära våra elever att musicera genom att spela ett instrument eller att sjunga för att ge dem
aktiv tillgång till musiken. Våra elever ska känna en förtrogenhet med musiken som följer dem
hela livet. Musik väcker känslor. Vi vill att våra elever kan uppleva och vågar uttrycka känslor
genom musiken.
Våra elever får lov att växa i sitt musicerande. Alla får utvecklas utifrån sina individuella behov
och sin egen takt. Vi ger varje elev bästa professionella stöd och näring oavsett vilken nivå
han/hon befinner sig på och vilka mål han/hon har med sitt musicerande.
Att spela ett instrument är ett hantverk. Det ställer krav på uthållighet, koncentration och träning. Vi hjälper eleverna att möta dessa krav på ett medvetet sätt. Vi vill ge dem en positiv
inlärningsattityd som kan berika många livsområden.
Musik främjar den sociala kompetensen. Vi uppmuntrar våra elever att musicera gemensamt
och att dela med sig av sitt spel. Våra elever ska lära sig att kommunicera via musiken. Dialogen,
givande och tagande, är en grundpelare i vårt pedagogiska arbete. Vi skapar många tillfällen till
roliga, gemensamma upplevelser som sätter spår.
Det är kul att musicera! Glädjen för det vi håller på med ser vi som en röd tråd genom vår
verksamhet.

MÅL/INDIKATORER
MÅL
Att arbeta för att fler elever i olika åldrar på
landsbygden ges möjlighet att ta del av
Musikverkstans kompetens

Musikverkstans verksamhet ska utvecklas så
att alla involveras i den kulturella gemenskapen.
Att öka ungas delaktighet i och medvetenhet
om det lokala kulturlivet.

Utveckling mot Vision 2035 genom
projektverksamhet.

NÄR HAR VI NÅTT MÅLET
MÅTT
Målet kan anses nått när fler elever
är antagna till Musikverkstan
Antalet elever är 50

Ökad andel elever inom olika
åldersgrupper deltar i
Musikverkstans verksamhet

Andelen elever som tar del
av Musikverkstans utbud.

Målet har nåtts då minst en publikt arrangemang genomförts
under läsåret.

Antal arrangemang i form
av t ex konserter med
publik.

Målet har nåtts då vi kan erbjuda
aktiviteter/undervisning inom fler
kulturområden genom externt
finansierad projektverksamhet.

Extern finansiering.
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STRATEGI
Engagerad personal
Engagerad personal med rätt utbildning för sitt uppdrag är viktigt. För att kunna utveckla
verksamheterna krävs att personalen känner sig trygg i förändring. En förutsättning för att skapa
trygghet är en kreativ miljö där vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, goda exempel och en
öppenhet mot omvärlden är en del av det pedagogiska arbetet. Det arbete som bedrivs leder till
att alla känner sig stolta i sitt yrke, med sin verksamhet. Alla är betydelsefulla i sin roll, goda
förebilder och visar stolthet över det arbete som görs tillsammans.
Inkludering, mångfald och jämlikhet är en självklarhet
Det finns plats och möjlighet för alla att delta i våra verksamhet. Inkludering, integration och
jämlikhet är en självklarhet. Elever är olika och har rätt till utrymme för sina olikheter med
respekt och tolerans för varandra. Inkluderande verksamhet skapar kunskap och bygger bort
fördomar. Det är berikande att ha verksamheter som innehåller mångfald av olika människor.
Verksamheten genomsyras av ett förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering.



Entreprenöriellt förhållningssätt
Elever möter ett entreprenöriellt förhållningssätt som en naturlig del av lärandet i
Musikverkstan. Det innebär att lärandet bygger på kreativitet, nyfikenhet och
samarbetsförmåga. All personal har till uppgift att få alla elever engagerade i sitt lärande.
Elevers engagemang är drivkraften i verksamheten. Ett entreprenöriellt förhållningssätt i
undervisningen innebär att utveckla och stimulera kompetenser som:
 att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handlingar
 att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och samarbetsförmåga
 att samarbeta med omvärlden och verklighetsanknutet samarbeta med föreningar/
organisationer i lokalsamhället.
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MUSIKVERKSTANS ÅRLIGA VERKSAMHETSPLAN (2020/21)
Från och med förskolan till pensionärer är alla elever välkomna till Musikverkstan i Älvbyarna,
Veikars. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper beroende på val av instrument och
ålder. Musikverkstan bedriver verksamhet i Veikars och Helsingby, Korsholm. Undervisningen
utgår ifrån varje elevs enskilda förutsättningar och önskemål.

PERSONAL
Verksamheten omfattar totalt 4 timlärare;



o
o
o
o

Leif Lundström, trummor
Julianna Luoma, piano
Frida Grönqvist-Elo, piano
Luis Casamalhuapa Calderon, gitarr

Musikverkstans personal har sin huvudsakliga lokal på Veikars skola, men åker ut till Helsingby
skola.

SAMARBETE MED SKOLOR OCH KOMMUNENS KULTURLIV
Ett gott samarbete med grundskolorna i kommunen är en förutsättning för att Musikverkstans
verksamhet ska fungera. Samarbete med externa aktörer är också av stor vikt och bidrar till
Musikverkstans utveckling. Samverkan kan handla om erfarenhetsutbyte mellan pedagoger,
men till stor del handlar det om gemensamma arrangemang där Musikverkstans elever är i
fokus. 
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MUSIKVERKSTANS UTBUD



Musikverkstan försöker anpassa sitt utbud till behov och önskemål från elever och personalens
kompetens. För närvarande bedrivs undervisning på följande instrument:
 Gitarr
 El-bas
 Trummor
 Piano
Musikverkstan har möjlighet att hyra ut instrument.
Lektionerna är vanligtvis 20 minuter/vecka för nybörjare och 30 minuter/vecka för längre hunna.
Avgiften är för närvarande 60 – 70e/termin.
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