
PROJEKT
Finlands Svenska Ungdomsförbund genomför tillsammans med Åbolands Ungdomsförbund, Nylands Svenska Ungdomsförbund, 
Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Ålands Ungdomsförbund ett utvecklingsprojekt inom grundläggande konstundervisning 
i teaterkonst i Svenskfinland. Projektet heter Teaterskolan i Svenskfinland. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden. 
Målsättningen med projektet är att stärka och utveckla verksamheten inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst på 
svenska, upprätthålla, garantera samt trygga Teaterskolornas framtid. Projektet första fas genomförs under tiden 1.10.2016-
30.9.2019. Projektledare för Teaterskolan i Svenskfinland är Jani Lastuniemi, 050-5024690, jani.lastuniemi@fsu.fi.

INFO
Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och som i första hand är avsedd för barn och ungdomar. 
Grundläggande konstundervisning ges bl.a. vid musikläroanstalter, bildkonstskolor, dansläroanstalter, teaterskolor och andra 
läroanstalter. Undervisningen följer de läroplaner som godkänts av utbildningsanordnaren. Läroplanerna bör basera sig på de 
läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen fastställt. I läroplanerna anges målet för och det centrala innehållet i undervisningen 
och de kan innehålla lärokurser av olika omfattning. Lärokurserna i den grundläggande konstundervisningen är allmän lärokurs 
och fördjupad lärokurs.

Den grundläggande konstundervisning som ges inom olika konstområden är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och 
ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området. Grundläggande 
konstundervisning har en viktig roll i dagens samhälle. Fritidsverksamhet och hobbyer spelar en stor roll i de ungas välmående och 
utveckling. Grundläggande konstundervisning är en kanal där barnen och ungdomarna har möjlighet att utöva kreativt tänkande 
och förverkligande, lära sig ta hänsyn till medmänniskor samt att medverka och samarbeta i grupp.

VISION
Grundläggande konstundervisning i teaterkonst har vuxit i snabb takt i hela Svenskfinland sedan hösten 2009. Nya teatergrupper 
har grundats i Åboland, Österbotten, Nyland och verksamheten är mycket populär bland barn och ungdomar. Trots detta är 
framtiden för verksamheten osäker. Verksamheten är ekonomiskt osäker och föreningarna försöker överleva ett år i taget. 
Det saknas en aktör som ansvarar för verksamhetens förverkling, koordinering, övervakning och utveckling. 

Projektet Teaterskolan i Svenskfinland har för avsikt att arbeta fram en gemensam takorganisation, som i framtiden ansvarar för 
teaterundervisningen i Svenskfinland. Projektet understöder verksamheten i landskapen och arbetar fram strukturer och modeller 
som bemöter de kriterier och krav som Undervisnings-och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har för denna verksamhet. 
Projektet kommer dessutom att ordna träffar och fortbildning för personalen som nu förverkligar och genomför verksamheten i 
regionerna. 

Finlands Svenska Ungdomsförbunds målsättning är att via projektet söka utbildningsrätt för verksamheten från Undervisnings- 
och kulturministeriet genast när det är möjligt samt börja få statsandel per undervisningstimme för verksamheten. En gemensam 
takorganisation ger volym till elevantalet inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst i Svenskfinland och med ca 30 
teatergrupper, omfattande 300-400 elever, ökar möjligheterna och sannolikheten att få statsandelar för verksamheten i framtiden.
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