
Dagen arrangeras av Göteborgs universitet i samarbete med kul-
turskolorna i Göteborg, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Vill du jobba inom kulturskolan? Kom till 
infodagen 25 september på Angereds 
kulturskola där du får veta mer om yrket, 
om kulturskolan och om en helt ny utbild-
ning som riktar sig särskilt till dig som är 
aktiv inom en konstform och som vill fylla 
på med den pedagogiska kompetens 
som behövs.

Den här infodagen vänder sig särskilt till dig 
som är aktiv inom en konstform och som är ny-
fiken på jobbet som kulturskolepedagog – ett av 
de roligaste framtidsyrken som finns! Vi bjuder 
på en lättare lunch, välkommen!

Anmäl dig senast den 18 september på  
www.konst.gu.se.

En framtid som kulturskolepedagog?
Kunniga pedagoger är efterfrågade på många 
av landets kulturskolor. De behöver både ny-
anställa och vidareutbilda medarbetare för att 
klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och 
utveckla verksamheten så att fler barn och unga 
får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Infodag om att jobba som 
kulturskolepedagog

Program
11.00 Göteborgs universitet berättar  
om den nya utbildningen till kultur- 
skolepedagog, särskilt med inrikt- 
ningarna Bild och Form, Dans, Film  
och Foto, Musik och Teater.

12.30  Vi bjuder på en lättare lunch.

13.00  Träffa kulturskolechefer från Gö-
teborg och Västra Götalandsregionen.
14.45 Fika.

15.00 Kulturskolans verksamhet öppnar 
dörrarna för besök i grupper med Bild & 
Form, Dans, Drama och Musik.

Tid 
Onsdag 25 september,  
kl 11.00–16.30 cirka

Plats 
Angereds Kulturskola, Högaffelsga-
tan 12. Med spårvagn 4 eller 9 till 
hållplats Angered centrum. 

Som en del av regeringens satsning Kulturskoleklivet finns nu en helt ny utbildning för dig 
som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kun-
skap. Utbildningen, som är på totalt 90 högskolepoäng, är skräddarsydd för undervisning 
i kulturskola och finns med olika konstnärliga inriktningar. Du kan läsa på distans, helfart, 
delfart eller plocka enstaka kurser.

Ta chansen att utvecklas som konstnär i mötet med barn och unga och möjligheten att ge 
vidare det du är intresserad av till andra. Jobbet som kulturskolepedagog är ett av de roli-
gaste och mest lustfyllda framtidsyrken man kan ha! 

Läs mer om den nya utbildningen och om regeringens satsning Kulturskoleklivet  
på studera.nu 
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