
KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING



Under hösten 2018 startar de första 
kurserna som är skräddarsydda 
för pedagogerna vid Stockholms 
läns musik- och kulturskolor. De 
har tagits fram av Institutionen för 
konstnärliga studier samt Musik-
högskolan Ingesund vid Karlstads 
universitet tillsammans med företrä-
dare för musik- och kulturskolorna  
i Stockholms län. 

Sedan 2016 erbjuder Rektorsut- 
bildningen vid Karlstads universitet  
kurser för skolledare på landets  
musik- och kulturskolor. Under  
2018 startar nya kursomgångar.

Efterhand kommer Karlstads univer-
sitet att ta fram fler skräddarsydda  
uppdragsutbildningar och då även 
kurser som är öppna för deltagare  
från kulturskolor i hela landet.  

Kontakta oss gärna och  
berätta om era behov!

Camilla Johannesson, vd
Karlstads universitets uppdrags AB
tel. 0702-531 300,  
camilla.johannesson@kau.se
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AKADEMIN FÖR KULTURSKOLOR  
VID KARLSTADS UNIVERSITET

EXEMPEL PÅ KURSER:
 Dansdidaktik för  

kulturskolan 6-8 år,  
7.5 hp

 Gruppundervisning för  
blåsinstrument, 7.5 hp  
- att starta en nybörjargrupp

 Gruppundervisning  
för piano

 Att leda utbildning  
på kulturskola

 Rektorsutbildning  
– för skolledare på  
kulturskola, 30 hp

Akademin för kulturskolor vid Karlstads universitet är en 
paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och 
kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger.



AKADEMIN FÖR KULTURSKOLOR  
VID KARLSTADS UNIVERSITET

När mycket uppmärksamhet riktas på  
prestationsmätningar relaterat till traditio-
nella skolämnen har kulturskolan en oerhört 
viktig funktion i samhället. Inte minst som  
en frizon för barn och ungas skaparkraft. 
Akademin för kulturskolor inkluderar rektors- 
utbildningen och innebär en kraftsamling 
som inte bara främjar lärande- och förbätt-
ringskapaciteten i kulturskolorna utan också 
vår egen verksamhet på Karlstads universitet.”

Ulf Buskqvist, utbildningschef för Rektorsutbildningen  
vid Karlstads universitet

Vi vet att utbildningssatsningen svarar upp 
emot direkta behov och vår ambition är att 
fortsätta att utveckla utbudet allt eftersom. 
Jag ser det som en självklar del i vårt upp-
drag som lärosäte att på bästa sätt bidra  
till utvecklingen av en så viktig verksamhet 
som kulturskolan.”

Carina Hauge-Rouass, prefekt 
Institutionen för konstnärliga studier 
Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet

Karlstads universitet ska genom Akademin 
för kulturskolor bli den ledande aktören av 
skräddarsydda uppdragsutbildningar för  
chefer och pedagoger inom landets musik- 
och kulturskolor. Vi märker av en stor efter-
frågan inom flera ämnesområden och först  
ut blir samarbetet med Stockholms läns  
musik- och kulturskolor.”

Camilla Johannesson, vd   
Karlstads universitets uppdrags AB



Akademin för kulturskolor (även benämnd kulturskoleakademin) 
vid Karlstads universitet är en paketering av uppdragsutbildningar 
för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer 
och pedagoger. Läs mer på KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING
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UTVECKLAS I DIN YRKESROLL!
LÄS EN UPPDRAGSUTBILDNING  
PÅ KARLSTADS UNIVERSITET


