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Yrkande – utred förutsättningarna att utvidga 
dansarutbildningen vid Svenska Balettskolan 
i Göteborg till att även omfatta 
yrkesdansarutbilningen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Grundskolenämnden utreda 
förutsättningarna för att starta Yrkesdansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i 
Göteborg. 

Yrkandet 
 
Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande särskild yrkesutbildning inom 
gymnasieskolan med egna examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha 
de kunskaper som behövs för att arbeta som dansare vid nationella och internationella 
scener där klassisk balett eller modern nutida dans används på tekniskt avancerad och 
konstnärligt hög nivå. I dag finns Yrkesdansarutbildningen på Kungliga Svenska 
balettskolan i Stockholm. 

I Göteborg finns den förberedande dansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i 
Göteborg (årskurs 4–9) och skolan har elever från hela regionen. Eftersom eleverna, 
enligt 8 och 17§§ Förordning (2011:7) om dansarutbildning, behöver göra nytt 
färdighetsprov inför årskurs 7 samt inför yrkesdansarutbildningen, blir antalet elever färre 
för varje del av utbildningen. Erfarenhet visar att ca 12 elever går vidare till årskurs 7 och 
att ca 8 elever sedan har tillräckliga färdigheter att kunna antas vid en 
yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå.  

Elever som i dag går ut årskurs 9 i Göteborg fortsätter antingen vid 
yrkesdansarutbilningen i Stockholm eller till motsvarande utbildning utomlands. Flertalet 
elever som går ut åk 9 med högsta betyg i dans från skolan i Göteborg väljer dock att inte 
fortsätta utbildning då de känner sig för unga för att ta steget att flytta hemifrån.  

Mot den bakgrunden får Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att hemställa och starta yrkesdansarutbildningen i Göteborg med 8 platser per läsår i 
samverkan med Grundskolenämnden som är huvudman för Svenska Balettskolan i 
Göteborg. Syftet med utredningen är att utvidga dansarutbildningen vid Svenska 
Balettskolan i Göteborg till att även omfatta yrkesdansarutbilningen vilket kräver såväl 
statsbidrag som nationella beslut.  
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