Axelina Park började spela fiol i Kulturskolan som 7-årlng. I gär övade hon
på en polska ihop med läraren Ing-Marle Sundin.

Flens kulturskola
i topp i Sörmland
FLElsl Eleven Axelina Park
och fiolläraren Ing-Marie
Sundin spelar en polska
tillsammans. För dagen
kan den få tjäna som
vinnarlåt.

Flens kulturskola rankas av Lärarförbundet som bäst i Sörmland. Kulturskolans chef Andreas Odswall tror en del av
framgången kan vara undervisningens upplägg.
- Vi lägger stort krut på att
lära ut. Projekt och framträdanden får stå tillbaka. Även
om vi nu kommit igång med
två fiolgrupper och ett rockband.
Skolan i Flens kommun rosar inte marknaden - med ett
undantag. För andra året i rad
får kulturskolan i Flen högsta betyget i Sörmland. I Lärarförbundets rankning hamnar Flen på 44:e plats av 279
kommuner. Närmast i Sörmland kommer Katrineholm på
plats 92.
Lärarförbundet rangordnar
efter satsning i kronor per invånare i åldern 7-15 år, elevavgiften som tas ut och andelen
elever som deltar i verksamheten.

- Det har inte hänt så mycket sedan jag kom (skratt) men
ska jag försöka analysera resultatet och jämföra med hur
det är på andra håll så satsar
vi på att lära ut det praktiska kring instrumentet eleven
valt, säger Andreas Odswall,
ny kulturskolechef.
- Vi ligger också högt (26:e
plats i landet) för hur stor andel av eleverna 7-15 år som nås
av kulturskolan..
Kommunens satsning per
elev ligger inte i topp. Mer satsas det i Katrineholm som
hamnar på 123 :e plats i landet.
- Elevavgifterna varierar i
landet från noll till 1 7 0 0 kronor per termin. Vi har en syskonrabatt som innebär en familj betalar högst två avgifter.
Tredje barnet spelar gratis.
I dagsläget har kulturskolan
360-370 elever och 6,9 lärarheltidstjänster.
- Sedan har vi 270 elever i
kö som vill spela något instrument. I första hand gitarr eller
piano.
Kulturskolan är dock inte
endast musik. Dans och teater
är andra grenar. Här ska satsas
ännu mer till nästa läsår.
Per Edlund
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