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 Svarsfrekvens 

Antal svar 126 



 
  

1. Vilken verksamhet deltar du i nu? 

Namn  Antal  %  

Bild och form  21  16,7  

Dans  21  16,7  

Dansfördjupning  0  0  

Fame  3  2,4  

Blåsinstrument  7  5,6  

Gitarr, elgitarr, elbas, piano, slagverk  20  15,9  

Stråkinstrument  19  15,1  

Sång  4  3,2  

Kör  8  6,3  

Musikfördjupning  5  4  

Teater  16  12,7  

Annat  2  1,6  

Total  126  100  

 

 

 

Annat  

Digital onsdag  

Musiklek  

 

 

 

2. Hur länge har du gått i Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

1-3 år  51  41,1  

4-7 år  42  33,9  

8 år eller längre  31  25  

Total  124  100  
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3. Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

9-12 år  60  50  

13-15 år  30  25  

16-25 år  30  25  

Total  120  100  

 

 

 
 

 

4. Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Kille  36  28,6  

Tjej  89  70,6  

Annat  1  0,8  

Total  126  100  

 

 

 
 

 

5. Hur nöjd är du med bemötandet av personalen vid Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  100  79,4  

Ganska nöjd  22  17,5  

Varken nöjd eller missnöjd  2  1,6  

Ganska missnöjd  2  1,6  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  126  100  

Rapport till nämndens årsredovisning: Andel mycket nöjda/ganska 

nöjda. Totalt 97; %, tjejer; 97 %, killar; 97 % 
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6. Hur nöjd är du med Kulturskolan som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  84  66,7  

Ganska nöjd  38  30,2  

Varken nöjd eller missnöjd  4  3,2  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  126  100  

Rapport till nämndens årsredovisning: Andel mycket nöjda/ganska 

nöjda. Totalt; 97 %, tjejer; 97 %, killar; 97 % 
 

 

 

7a. Hur väl tycker du att följande stämmer? 

 Instämmer helt 6  5  4  3  2  Instämmer inte 1  Vet ej  Total  

 %  %  %  %  %  %  %  %  

Jag har roligt  62,4  28  7,2  0,8  1,6  0  0  100  

Jag har fått nya kompisar  35  17,9  14,6  9,8  7,3  7,3  8,1  100  

Jag gillar min grupp/orkester/kör  54  23,4  8,1  4  2,4  0,8  7,3  100  

 

Statistik  

Jag har roligt  

Medelvärde  5,49  

Jag har fått nya kompisar  

Medelvärde  4,45  

Jag gillar min grupp/orkester/kör  

Medelvärde  5,3  

 

Totalt medelvärde: Hur väl tycker du att följande stämmer?  

Medelvärde  5,09  
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7b. Hur väl tycker du att följande stämmer? 

 
Instämmer 

helt  6  
5  4  3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet 
ej  

Total  

 %  %  %  %  %  %  %  %  

Jag lär mig mycket  47,6  29,8  16,9  4  0,8  0,8  0  100  

Jag gillar att vara med i föreställningar/konserter/ 
utställningar  

59,7  14,5  9,7  5,6  0,8  0,8  8,9  100  

Min/mina lärare lyssnar på mina idéer, önskemål 
och synpunkter  
 
Rapport till nämndens årsredovisning: Andel som 

instämmer (svarsalternativ 5 + 6).  

Totalt; 85 %, tjejer; 87 %, killar; 82 % 

56 23,2 6,4 3,2 3,2 0,8 7,2 100 

 

Statistik  

Jag lär mig mycket  

Medelvärde  5,17  

Jag gillar att vara med i föreställningar/konserter/ utställningar  

Medelvärde  5,36  

Min/mina lärare lyssnar på mina idéer, önskemål och synpunkter  

Medelvärde  5,33  

 

Totalt medelvärde: Hur väl tycker du att följande stämmer?  

Medelvärde  5,28  
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7c. Hur väl tycker du att följande stämmer? 

 
Instämmer 

helt 6  
5  4  3  2  

Instämmer 
inte  1  

Vet 
ej  

Total  

 %  %  %  %  %  %  %  %  

Det är lätt att få kontakt med min lärare 
(mobil/sms/mail)  

67,7  16,1  4,8  4,8  0,8  0,8  4,8  100  

Det är enkelt för mig att ta mig till Kulturskolan  64,8  12,8  11,2  4,8  3,2  3,2  0  100  

Jag tycker att Kulturskolans lokaler är bra  53,7  30,1  11,4  2,4  0,8  0  1,6  100  

Jag får den information jag behöver, till exempel om 
lektioner (ändrad tid/inställd), terminsstart, termins-
slut, föreställningstider, scenkläder och avgifter  

59,2  20  11,2  4  4,8  0,8  0  100  

 

Statistik  

Det är lätt att få kontakt med min lärare (mobil/sms/mail)  

Medelvärde  5,5  

Det är enkelt för mig att ta mig till Kulturskolan  

Medelvärde  5,22  

Jag tycker att Kulturskolans lokaler är bra  

Medelvärde  5,36  

Jag får den information jag behöver, till exempel om lektioner (ändrad tid/inställd), terminsstart, terminsslut, 
föreställningstider, scenkläder och avgifter  

Medelvärde  5,22  

 

Totalt medelvärde: Hur väl tycker du att följande stämmer?  

Medelvärde  5,32  

 

 

 

Kommentera gärna dina svar på frågorna 7 A-C 

Det är okej  

Tiderna ligger för tidigt för att förälder ska kunna köra och är för långt att ta sig själv i så ung ålder. Hade varit 
bra om det fanns en skolbuss som gick för elevernas trygghet och så fler kunde delta.  

Läraren (Peter) tar inte kontakt i samband med ändrade tider. Förlängda lektioner under våren har inte 
kommunicerats med varken föräldrar eller elev. Även otydlig med instruktioner under lektioner vilket gör det 
svårt att förstå och kan skapa osäkerhet.  

Jag är 66 år och med i Cantöserna. Speed-admin fungerar väl sådär. Svårt att hitta info på hemsidan. Annars är 
allt mycket bra.  

I vissa lokaler borde pianot verkligen bytas ut. Så se över utrustningen.  

Väldigt bra och engagerade lärare.  



 

  7 

Informationen kommer ofta väldigt sent och är inte så bra jämt. Ändringar meddelas ibland så sent som dagen 
det händer. Tiderna för orkestern som ligger i appen stämmer inte. Det är viktigt att den information man har 
om ändringar etc når både vårdnadshavare och elever i god tid och att den är tydlig!  

Rebecca tycker att det är stökigt och för hög ljudnivå på orkesterträningarna.  

I stora drag är allt bra! Har dock börjat blivit lite för låg nivå i PSB för att det ska vara roligt för alla, men 
samtidigt så måste ju såklart nya elever komma in.  

Älskar keramikrummet!  

Att få information om Rising Stars idag är för sent när det ska repas andra tider än de vanliga lektionerna  

7C: Har inte installerat appen vilket nog förklarar detta.  

Tycker allt funkar väldigt bra! Det ända är att vissa lokaler kan vara lite trånga, men inget som jag lider av.  

Lokalen är på senaste tid väldigt varm.  

Har inte hittat kontaktuppgifter till lärare. Vet ej hur man får kontakt eller sjukanmäler.  

Information med ändringar kan komma sent inpå. Då barnet inte kan ta sig själv och behöver ringa in nån för 
att köra så blir det svårt ibland.  

Spelar bara lektion. Är inte med i någon orkester.  

 

 

 

8. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Ja  65  52  

Nej  60  48  

Total  125  100  

 

 

 
 

9. Tycker du att Kultur- och fritidsnämnden håller vad den lovat i kvalitetsåtagandet för Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  34  52,3  

Ja, i stort sett  26  40  

Nej, inte riktigt  5  7,7  

Nej, absolut inte  0  0  

Total  65  100  
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10. Dina idéer till förbättringar Finns det något du skulle vilja förbättra eller har du någon idé som du 
skulle vilja ge oss för att Kulturskolan ska bli ännu bättre? 

Nu ser det bra ut  

När lektioner blir i ställda av olika skäl, ex när läraren vabbar måste andra tillfällen ges. Detta är väldigt olika 
beroende på vilken lärare man har. Föräldrar betalar en avgift och då bör det ingå ett visst antal lektioner. 
Lärarens privatliv ska inte styra avgiften.  

Jag tycker att Kulturskolan går bara bra Och jag känner mig väldigt nöjd med den  

För att utesluta riskmoment som skador inom dansen tycker jag att det borde vara utrustning (tjockmattor tex) 
när man ska öva lyft/hopp om man ramlar.  

Åka på konsert 🎶  

Inga förslag.  

Bättre ordning utanför stråkstudion med bättre möjligheter för uppackning av instrument.  

Det är tydligen 75-års jubileum! Det har vi inte hört något om! Synd!  

Alla människor är olika och har då olika intressen. Kulturskolan är också en mix av personer i olika åldrar. 
Upplever ibland att viss personal skulle kunna tänka på sitt bemötande då det kan påverka de yngre. Förändring 
börjar ofta med att man själv reflekterar över vad man kan göra bättre idag. Man behöver inte tycka om alla 
men respekt och ett leende kommer man långt med.  

Dreja i bild och form.  

Att få välja dans, låt och kläder till dansen.  

Bättre och tydligare information som kommer i tid.  

Avgiften är för hög för att alla barn ska kunna ha tillgång till Kulturskolans verksamhet  

Om avgiften var lite lägre så skulle fler barn kunna ha tillgång till Kulturskolan ös verksamhet. Att man planerar 
bättre och ser till så att man är i god tid inför föreställningar.  

Mer balanserad social medie där alla former av kulturutövande får ta plats. Idag känns det som om musiken 
hamnar lite i skymundan.  

Jag vill ha information om när vi ska börja på min och min mammas e-mail.  

Vill ha ett syrum där man kan lära dig sy.  

Hemsidan kan ibland vara svår att hitta på, där finns utvecklingspotential.  

Åka till Boda Borg oftare  

Att fördjupningslinjen i Bild&Form verkligen blir av.  

Att man inte får göra samma saker hela tiden. Vill inte göra så mycket småteatrar utan mer med hela gruppen.  

Buss till och från skolorna så alla kan ta sig. Samarbete med skolorna och majblomman så alla kan gå. Barnet 
har en kompis som ev inte har råd att gå kvar pga föräldrarnas ekonomi. Vi kommer erbjuda oss betala avgiften 
om det behövs men inte säkert de vågar säga om det är så. Alla barn borde få gå på kulturskolan  

Nej  

Trevligare personal  

Jag skulle vilja ha teater två gånger i veckan för att jag gillar teater och jag vill ha mer tid att träna till olika 
föreställningar och att ha kul med gruppen.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

 

Svar på synpunkter om Kulturskolan 2022 

 

Bild & form 

Synpunkt Svar 

Vill ha ett syrum där man kan lära dig sy.  I dagsläget ingår inte sömnad i bild & form-

verksamheten. 

Att fördjupningslinjen i Bild & Form verkligen 

blir av. 

Förutsättningar för en fördjupningslinje kräver 

tillräckligt många deltagare. 

Dreja i bild och form. Möjligheten att dreja finns. 

 

Dans 
Synpunkt Svar 

För att utesluta riskmoment som skador inom 

dansen tycker jag att det borde vara utrustning 

(tjockmattor tex) när man ska öva lyft/hopp om 

man ramlar. 

Arbetsmiljön för våra deltagare är mycket viktig 

och anpassning för alla övningsmoment är noga 

övervägt. 

Att få välja dans, låt och kläder till dansen. Inflytande kring repertoar, genrer och kläder ska 

ske tillsammans med danslärarna. 

Hemsidan kan ibland vara svår att hitta på, där 

finns utvecklingspotential. 

Hemsidan ska ge en generell information om 

kulturskolan. Speciell information ske numera 

från kulturskolans elevregister via mail. 

 

Musik 
Synpunkt Svar 

Jag är 66 år och med i Cantöserna. Speed-admin 

fungerar väl så där. Svårt att hitta info på 

hemsidan. Annars är allt mycket bra. 

Speed Admin är kulturskolans nya 

deltagarregister, där ska all viktig information 

ske via mail eller SMS. 

Hemsidans roll är numera mer generell. 

I vissa lokaler borde pianot verkligen bytas ut. 

Så se över utrustningen. 

Efter pandemin har stämning och genomgång av 

alla klaver skett. 

  

Informationen kommer ofta väldigt sent och är 

inte så bra jämt. Ändringar meddelas ibland så 

sent som dagen det händer. Tiderna för orkestern 

som ligger i appen stämmer inte. Det är viktigt 

att den information man har om ändringar etc. 

når både vårdnadshavare och elever i god tid och 

att den är tydlig! 

Ändringar av tid samma dag ska endast ske vid 

sjukdom. Här får vi bättra oss och se över våra 

rutiner. 

X tycker att det är stökigt och för hög ljudnivå 

på orkesterträningarna. 

Viktigt att denna upplevelse når läraren. Vid 

upplevd hög ljudnivå finns öronproppar att få. 

I stora drag är allt bra! Har dock börjat blivit lite 

för låg nivå i PSB för att det ska vara roligt för 

alla, men samtidigt så måste ju såklart nya 

elever komma in. 

Detta är ett pedagogiskt dilemma som kräver 

individuell planering vad gäller svårighetsgrad 

vad gäller noter för att tillmötesgå allas behov. 

Att få information om Rising Stars idag är för 

sent när det ska repas andra tider än de vanliga 

lektionerna  

Kulturskolan ska se över rutinerna angående 

information med framförhållning . 

Lokalen är på senaste tid väldigt varm. Fastighetsavdelningen ser kontinuerligt över 

ventilation och temperaturer i våra lokaler. 
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Teater 
Synpunkt Svar 

Tiderna ligger för tidigt för att förälder ska 

kunna köra och är för långt att ta sig själv i så 

ung ålder. Hade varit bra om det fanns en 

skolbuss som gick för elevernas trygghet och så 

fler kunde delta. 

Mycket verksamhet ska in på få timmar på 

eftermiddagen till tidig kväll. Kulturskolan 

strävar alltid efter att deltagarna ska erbjudas 

passande tider.  

Informera föräldrar och elever om ändrade tider 

i god tid. Ge tydligare instruktioner på 

lektionerna så alla deltagare känner trygghet. 

Kulturskolans nya administrations system har 

implementeras under året och vi kommer 

succesivt att bli bättre på dess funktioner. Via 

mail eller SMS kommer information. 

Vi strävar för att individanpassa lektionerna så 

de passar alla. För specifika önskemål eller 

behov ta kontakt med din lärare. 

Har inte hittat kontaktuppgifter till lärare. Vet ej 

hur man får kontakt eller sjukanmäler. 

Vi hänvisar till service center 0586-61000 eller 

kulturskolans expedition. Sjukanmälning sker 

via kulturskolans administrationssystem och 

information ges av din lärare. 
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