El Sistema
Beskrivning av satsning
Syftet med satsningen har varit att med musiken som mål och medel bidra till en social och mänsklig utveckling, barn
som tror på sig själva och som respekterar andra människor. Målgruppen för satsningen innefattade femåringarna på
förskolan Blåmesen, samt eleverna i förskoleklass och år 1 på Hagaskolan. Genom att väva in undervisningen som en
naturlig del i den ordinarie undervisningen blev den obligatorisk för alla aktuella barn.
Satsningen pågick: 2015-01-01 – 2017-12-31.

Arbetssätt och metod
Barnen har haft undervisning två gånger i veckan och en gång per månad har det varit Vänstay (familjeträff), då barnens
familjer bjudits in för att lyssna när barnen sjunger och spelar. Satsningen har i olika etapper utökats. Som ett första steg
påbörjades instrumentalundervisning i fiol, flöjt och slagverk för de som till hösten 2015 började år 1 på Hagaskolan.
Därefter infördes rytmik och teori samt kör som ett komplement till den instrumentala undervisningen i år 1. Hösten
2016 fick de elever som började i år 2 obligatorisk kör under skoltid, samt erbjudande om frivilligt instrumentalspel
efter skoltid. Våren 2017 började även år 3 med obligatorisk kör en gång i veckan och ett samarbete inleddes under
hösten med Kulturskolans elever i år 3 och 4. Totalt har 120 barn inkluderats i verksamheten. Tack vare samarbete med
Svenska Kammarorkestern har eleverna även fått ta del av stadens kulturinstitutioner och genomfört en konsert på
Konserthuset.

Förväntade effekter
Målsättningen var att bidra till att öka barnens känsla av samhörighet och gemenskap, förbättra deras samarbets- och
koncentrationsförmåga, öka deras språkkunskaper och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan, samt att ge
föräldrarna en större inblick i och engagemang för sina barns vardag. Familjeträffarna var mycket populära och har
medverkat till att förskolan och skolans relationer till familjerna har förstärkts. Flera barn i år 2 och 3, totalt 33 stycken
varav hälften saknar fritidshemsplats, har valt att fortsätta med frivilligt instrumentspel efter skoltid under hösten 2017.
Det får ses som ett mycket gott resultat.
Medel beviljade: 3 miljoner kr.
Involverade förvaltningar: Förvaltningen förskola och skola, samt Kultur och fritidsförvaltningen.

Mer information
Frågor om satsningen?
Kontakta projektledaren för El Sistema:
Birgitta Jonsson, birgitta.jonsson@orebro.se, 076-496 82 02
Frågor om sociala investeringar? Kontakta Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49
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