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Välkommen till Kulturskolan
Nu är det dags att anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolan. Gillar du 
att dansa, spela ett instrument, spela teater, sjunga, spela in filmer eller 
mixa ljud och ljus? Vi har säkert någon kurs som passar just dig!

Du som är under 18 år behöver vårdnadshavares hjälp för att kunna an-
söka om en kurs. Du som vårdnadshavare gör en anmälan på vår webb-
plats, https://minasidor.ockero.se/kulturskolan, som du enkelt når via 
inlogg med BankID. Där administrerar du dina kurser samt uppdaterar 
kontaktuppgifter.

Vad är kulturskolan? 

På Kulturskolan får du möjlighet att fördjupa och utveckla ett intresse 
du har eller till och med hitta ett helt nytt intresse! Hos oss kan du delta i 
kurser från och med årskurs 2 ända upp till 19 års ålder. 
 
Vi ger dig möjlighet att träna uttrycksförmåga och fantasi genom arbete 
med kreativitet och skapande. Vi arbetar med självförtroende, själv-
känsla och tränar samarbete genom olika projekt som genomförs under 
läsåret. Lärarna arbetar pedagogiskt och långsiktigt och tar hänsyn till 
dina intressen och behov. 

https://minasidor.ockero.se/kulturskolan


VAR SKER UNDERVISNINGEN?
Största delen av Kulturskolans under-
visning sker på Björkö, Hönö och Öck-
erö. På Bergagårdsskolan använder vi 
kulturrummet. På Hedenskolan finns 
musiksal samt kultur- och idrottshall. 
På Brattebergsskolan undervisar vi 
i blackboxen och på Björkö skola i 
musiksalen. 

FÖR VEM?
Alla elever som bor i Öckerö kommun 
kan ansöka om plats i Kulturskolan. 
Vi har kurser från åk 2-gumansiet.

ANMÄLAN?
Anmälan görs digitalt via en e-tjänst. 
https://minasidor.ockero.se/kulturskolan 
Du kan tidigast anmäla dig terminen 
innan du vill börja. Vill du tex gå i 
elbas som startar i årskurs 4, så kan 
du tidigast anmäla dig på vårterminen  
1 januari i årskurs 3. 

KOSTNAD
Varje kurs kostar 800 kronor per 
termin och vi erbjuder syskonrabatt 
och avdrag för fler kurser med 50%. 
Under maj månad får räkningsmotta-
garen ett mejl med erbjudande om att 
forstätta till hösten. Om du inte besva-
rar förfrågan innan 30 juni kommer 
kursen att avslutas. 

DEBITERING
Debitering sker terminsvis. Ett 
inbetalningskort kommer på posten 
alternativt till din internetbank om du 
anmält det. Är du ny elev har du två 
”prova på tillfällen”. Därefter debite-
ras varje påbörjad termin.  
 
UPPSÄGNING AV PLATS
Platsen sägs upp av vårdnadshavern i 
e-tjänsten:  
https://minasidor.ockero.se/kulturskolan

NÄR VET JAG ATT JAG ÄR ANTA-
GEN?
I samband med höstterminens ter-
minsstart kontaktas du av Kultursko-
lans lärare. Under vårterminen sker 
ingen nyantagning men ibland har vi 
möjlighet att fylla på i en grupp. Om 
du inte blir antagen får du informa-
tion via e-post. 

TIDER OCH LEKTIONER?
Du som är antagen har rätt till minst 
10 lektioner per termin. Eftersom ter-
minstider följer den kommunala sko-
lans läsårsplanering blir det oftast fler 
lektioner än så. Under terminen kan 
vi också genomföra workshops, före-
ställningar och olika samarbetsprojekt 
utöver lektionstillfällena. Oftast sker 
ingen ordinarie kursundervisning på 
studiedagar och lov. 

MATERIAL?
Undervisningsmaterial och i vissa fall 
hyra av instrument bekostas av elev-
en. Instrument kan hyras eller köpas 
hos musikhandlare. I vissa kurser har 
vi instrument för uthyrning.

VAD KRÄVS?
Det är viktigt att du kommer för-
beredd till lektionerna, att du övar 
hemma om du har en läxa. Pedago-
gerna går igenom övningsmetodik på 
lektionerna och hur du bäst övar på 
ditt instrument/ämne. 

VAD HÄNDER UNDER ÅRET?
Uppspel och konserter sker löpande 
under året. Vi medverkar ofta på in-
vigningar av olika slag inom kommu-
nen. Vi åker också på resor tillsam-
mans. Alla elever medverkar inte på 
alla evenemang.

https://minasidor.ockero.se/kulturskolan
https://minasidor.ockero.se/kulturskolan


Drama

På dramalektionerna arbetar 
vi med olika övningar genom 
improvisation och rollspel. Vi 
tränar i grupp och arbetar med 
fantasi, samarbete och självkäns-
la där du tillsammans med din 
grupp utmanas att våga stå på 
scen och spela teater. 

Från årskurs 3 
Hedens skola, Brattebergskolan 
och Björkö skola

Blockflöjt

Blockflöjt (sopranblockflöjt) är 
ett instrument med lång historia 
i Kulturskolan. 
Ofta blir blockflöjtsundervisning-
en förberedande för att gå vidare 
till andra instrument t.ex. tvär-
flöjt, saxofon, klarinett, trumpet, 
trombon, valthorn, althorn eller 
tuba. Blockflöjt finns också som 
fortsättningskurs. 
Från årskurs 2 
Bergagårdsskolan, Kompassen 
och Björkö skola
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Anpassad kurs

Vi vill vara en kulturskola där 
alla är välkomna att delta i våra 
kurser. 
Anpassad kurs är till för dig som 
har särskilda behov. 

Från årskurs 2 
Undervisningen är oftast indi-
viduell och ca: 20 minuter per 
vecka.

Fiol 

Fiol är ett instrument som kan 
används i många olika musiksti-
lar som folkmusik, klassiskt och 
även popmusik. 
Fiolundervisningen börjar i 
grupp och sen får du möjlighet 
att spela individuellt om du vill. 
Instrument finns att hyra.

Från årskurs 2 
Brattebergskolan & Hedens 
skola

 



Träblås

Kulturskolan ger undervisning i 
tre olika träblåsinstrument. Det 
är saxofon, klarinett och tvärflöjt 
och alla tre har ett unikt ljud. 
Du använder din mun och dina 
lungor och spelar vackra melodi-
er och häftiga rockriff. 
Efter första året får du möjlighet 
att börja spela i orkester tillsam-
mans med andra nstrument.
Från årskurs 3 
Brattebergskolan, Bergagårds-
skolan och Björkö

Bleckblås

Kulturskolan erbjuder undervis-
ning på flera olika brassinstru-
ment. Trumpet, pockettrumpet, 
kornett, althorn, valthorn, 
trombon, baryton och tuba.
Efter första året får du möjlighet 
att börja spela i orkester tillsam-
mans med andra nstrument.

Från årskurs 3 
Bergagårdsskolan och Björkö 
skola
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Du har möjlighet att gå fortsätt-
ningskurs i blockflöjt. Då möter 
du blockflöjtens familj, altblock-
flöjt och tenorblockflöjt.
 
 
 
 
 

Från årskurs 3 
Bergagårdsskolan, kompassen 
och Björkö skola

Ukulele

Ukulele är ett litet fyrsträngat 
instrument. Du kan både spela 
melodier och ackord. 
I ukuleleundervisningen musice-
rar vi i grupp.

 
 
 
Från årskurs 3 
Hedens skola, Kompassen och 
Björkö skola

 



Spela tillsammans

Kulturskolan driver ett flertal oli-
ka ensembler. 

Hör med din lärare vilka möjlig-
het det finns att spela och uppträ-
da tillsammans.

 ● Orkesterskola
 ● Blåsorkester fortsättning 
 ● D´TÖNO
 ● Slagverksensemble 
 ● Stråkensemble
 ● Från årskurs 3 till vuxen 

Från årskurs 3 till vuxen 
 

Jazzdans

I jazzdans får du lära dig grun-
derna i den fartfyllda jazzdansen. 
I början av lektionerna är det fo-
kus på teknik där du kommer få 
öva på bland annat piruetter och 
klassiska jazz-steg. Däefter kom-
mer du få lära dig koreografi för 
att sen visa upp dansen på scen 
i någon av alla föreställningar vi 
gör på kultuskolan.
 
 

Från årskurs 3 
Bratteberg 
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Dans 

Uttryck dig med kroppen och 
dansa på Kulturskolan. 
Du får prova på olika dansstilar 
och får lära dig att memorera 
koreografier som sedan sätts ihop 
till en färdig dans. Du får också 
möjlighet att visa upp det som din 
dansgrupp tränat in genom olika 
föreställningar.
 
Från årskurs 3 
Hedens skola, Bergagårdsskolan 
Brattebergskolan och Björkö 



Gitarr

Gitarren är ett instrument som 
används i det allra flesta mu-
sikstilar från klassisk musik till 
tunga hårdrocksriff. 
På Kulturskolan börjar du med 
att spela i grupp och efterhand 
finns möjlighet till individuell 
undervisning. 
Du kan också från årskurs 6 få 
möjlighet att börja spela elgitarr. 
Från årskurs 4 
Hedens skola och Björkö skola

Keyboard - Piano

Keyboard är ett elektroniskt in-
strument som vi använder för att 
introducera pianot. 
Vi börjar med gruppundervisning 
där du får spela en grundkurs.
Efter det finns möjlighet att gå 
över till individuell pianounder-
visning.
 
 
Från årskurs 4 
Bergagårdsskolan och  
Brattebergskolan

Slagverk (trummor) 

Slagverk är ett samlingsnamn 
för trumset, marimba, timpani, 
congas, bongos och flera olika 
rytminstrument. 
Undervisningen är främst inrik-
tad på trumset och sker i grupp 
eller enskilt. 
Trumset finns ej till utlåning.
 
 
 
Från årskurs 4 
Bergagårdsskolan

Från årskurs 4 
Brattebergsskolan
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Elbas

Elbasen är viktig i i rock, pop, 
jazz och orkester. 
Elbasen påminner om gitarr men 
har fyra tjocka strängar som har 
ett mörkare ljud. 
På lektionerna får du börja med 
att träna gehör, dvs spela utan 
bok och noter och träna öronen 
att lyssna. Sedan lär vi oss noter.

Från årskurs 4 
Hedens skola och Björkö skola
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Musikal

På musikallektionerna komer du 
få utvecklas inom teater, dans 
och sång. Vi kommer att gå ige-
nom grunderna där du får testa 
vad du själv tycker är roligast. Vi 
kommer även öva på olika num-
mer från kända musikaler och 
du och din musikalgrupp får sen 
möjligheten att uppträda på scen 
i någon av alla föreställningarna 
vi gör.  
 
Från årskurs 4 
Brattebergskolan

Bild & form

På ett lustfyllt sätt får du bekanta 
dig med en mängd olika material 
och tekniker som måleri, teck-
ning, skulptur, lera och gips. 
Vi pratar om bilder och konst 
och samarbetar ibland med 
andra ämnen på Kulturskolan 
och skapar också dekor till olika 
föreställningar och konserter.
Denna kurs genomförs med stöd från 
statens kulturråd och kan komma att 
avslutas

Från årskurs 4 Hedens skola och 
Björkö skola 

Film

Filmkursen sker genom tre 
helgkurser och är ej veckovis 
verksamhet.Vi arbetar med hela 
processen från idé till färdig film 
och undersöker hur man kan 
arbeta med vinklar, klippning, 
musik och mycket mer för att 
berätta med rörlig bild. 
Vi använder oss av filmkamera, 
Ipad, digitalkamera eller mobil 
och arbetar med olika redige-
ringsprogram. 
Från årskurs 4 
Brattebergsskolan

Streetdans (killgrupp)

Uttryck dig med kroppen och 
dansa på Kulturskolan. 
Du får prova på olika dansstilar 
och får lära dig att memorera kor-
eografier som sedan sätts ihop till 
en färdig dans. 
Du får också möjlighet att visa 
upp det som din dansgrupp trä-
nat in genom olika föreställning-
ar som vi gör på Kulturskolan. 
 
Från årskurs 4 
Hedens skola



Sång

Rösten är kroppens eget instru-
ment. På sånglektionerna jobbar 
vi med sångförmågan på många 
olika sätt. Du får utveckla din 
sångteknik och ditt personliga ut-
tryck, lära känna olika musiksti-
lar, öva musikteori och uppträda 
på scen tillsammans med andra.

Från årskurs 5 
Brattebergsskolan

Elgitarr

Gitarr är ett instrument som an-
vänds i de allra flesta musiksti-
lar från klassisk musik till tunga 
hårdrocksriff. 
På Kulturskolan börjar du med 
att spela i grupp och efterhand 
finns möjlighet till individuell un-
dervisning. Undervisningen sker 
både med tabulatur och noter.

Från årskurs 6 
Hedens skola och Björkö skola
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Digital musikproduktion

I digital musikproduktion får du lära 
dig programmet ”Reaper” och övriga 
verktyg som behövs för att produce-
ra din egen musik från grunden i da-
torn. En del av denna kurs kommer 
att hållas digitalt

Denna kurs genomförs med stöd från 
statens kulturråd och kan komma att 
avslutas

 

Från högstadiet 

Teknik

Lär dig hur ett mixerbord fung-
erar och hur du programmerar 
ledljus till skolshowen.
Denna kurs genomförs inte veck-
ovis utan vid 6 tillfällen under en 
termin.

Denna kurs genomförs med stöd från 
statens kulturråd och kan komma att 
avslutas

Från årskurs 6 till gymnasiet 
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För dig på högstadiet som spelar 
ett instrument eller sjunger finns 
våra rockband. Det är viktigt att 
du har tagit lektioner minst ett år 
på ditt instrument, eller har mot-
svarande kunskaper, för att vara 
med och spela i rockbandet. 

Denna kurs genomförs med stöd från 
statens kulturråd och kan komma att 
avslutas

Från årskurs 7 
Hedens skola och Björkö skola 



Tommy Tillander
Kulturskolechef
0707-829916
tommy.tillander@ockero.se

Marie Ericson
Administratör
031-97 88 08 
marie.ericson@ockero.se

Anders Josefsson
Slagverkspedagog
0739-296862
anders.josefsson@ockero.se

Sofie Folgart 
Drama- och danspedagog
0706-492512
sofie.folgart@ockero.se

Lilly-Anette Eliasson
Drama- och danspedagog
0730-538586
lilly-anette.eliasson@ockero.se

Emrik Bergeld 
Scenteknik
0763-132997
emrik.bergeld@ockero.se

Alex karlsson
Scenteknik
0763-3174834
alex.karlsson@ockero.se

Anders Börjesson
Träblåspedagog 
0705-291666
anders.borjesson@ockero.se

Kurt Levinsson
Bleckblåspedagog
0735-141557
kurt.levinsson@ockero.se
 
Erik Jensen
Filmpedagog
0701-527631
erik.jensen@ockero.se
 
Thomas Lindström
Fiolpedagog
0702-489795
thomas.lindstrom@ockero.se

Sandra Olsson 
Piano-, sångpedagog
0709-269188
sandra.olsson@ockero.se

Kulturskolans e-post: kulturskolan@ockero.se
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De tio Öarnas Kulturskolas Stödförening
Kulturskolans stödförening arbetar för att sätta guldkant på  Kulturskolans 
verksamhet. Det kan tex handla om resor, konserter och speciella resor, 
studiebesök och stipendier. 

Inför våra uppspelningar och konserter så ordnar stödföreningen bland annat 
fika och lotterier.

Vill du vara med och hjälpa till eller har några frågor så kontakta stödfören-
ingens ordförande Claes Borgström på telefonnummer 0761-17 50 83.

VILL DU STÖTTA VÅR VERKSAMHET?
Ett bra sätt att stötta vår verksamhet är att skänka ett valfritt bidrag som sätts 
in på bankkonto SEB 5013-10 17 055 eller swisha till nr 1233-049483.

Sponsra oss kan du också göra genom att anlita oss för någon spelning med 
någon av våra orkestrar. 

Det går bra att kontaka stödföreningen på: 
kulturskolans.stodforening@gmail.com

www.ockero.se/kulturskolan
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