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Policy 
Barnens rättigheter i verksamheten 

Detta är Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) policy om barnens rättigheter i 
verksamheten. Den utgår främst från FN:s barnrättskonvention och lagen mot 
diskriminering och klargör verksamhetens principer och förhållningssätt. 

Ett övergripande mål för NCM ska vara barnens rätt till utveckling i enlighet med 
de nationella kulturpolitiska målen som bland annat stadgar att "barns och ungas 
rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas". 

Ett centralt mål för NCM ska vara att tillhandahålla undervisning för särskilt 
begåvade barn så att de med fördjupade kunskaper får möjlighet att utvecklas 
fullt ut i enlighet med sin begåvning och talang. 

NCM ska också bidra till att uppnå de mål som formuleras i de kulturplaner som 
antagits av de regioner som stöder NCM. Dessa framhåller barns och ungas rätt 
till utveckling, också i samband med eget skapande som är en viktig del i NCM:s 
utvecklingsarbete. 

NCM ska verka för att barnens rätt till musikalisk utveckling inte ska hindras av 
socioekonomiska faktorer. Därför planeras att undervisningen även fortsatt ska 
vara avgiftsfri och att kostnader för resor, kost och logi ska kunna ersättas helt 
eller delvis. 

NCM ska fortsätta att arbeta efter den princip som gäller redan idag och som 
innebär att alltid lyssna på barnens egna förslag och önskemål i frågor om sitt 
musicerande och sin undervisning. Hela verksamheten bygger ursprungligen på 
förslag från talangerna själva och bejakar deras ideer om undervisningsformer 
och repertoar. 

NCM ska verka för att bredd och spets hela tiden möts och samverkar i stället för 
att utveckla talangerna som en avskild elitgrupp. Talangerna ska fungera som 
förebilder för mindre avancerade deltagare så att de tillsammans kan upptäcka 
vikten av musikens sociala funktion. Alla möts i musiken. 

NCM ska arbeta efter tydliga kriterier vid urval och prioritering av deltagare till 
verksamheten eller inom pågående verksamhet. Dessa ska göras kända för 
personal, deltagare och föräldrar samt vid behov pedagogisk personal på 
deltagarnas hemort. 



Mot övergrepp och trakasserier 

NCM ska erbjuda alla en uppmuntrande och positiv undervisningssituation och en 
kamratlig och trygg social miljö. Verksamheten ska organiseras så att alla former av 
övergrepp kan upptäckas tidigt. 

NCM tar bestämt avstånd från alla former av övergrepp och trakasserier. NCM ska tydligt 
ange vem som har ansvar att agera om någon lämnar en anmälan om övergrepp eller 
trakasserier. 

NCM ska ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar, både avseende 
vuxnas men även andra barns och ungdomars agerande. Den utsattes berättelse och 
upplevelse är avgörande, inte den/de utpekades motiv. 

När det finns misstankar eller uppgifter om övergrepp/trakasserier ska NCM agera med 
snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl 
ansvar som diskretion. Efter en skyndsam bedömning av vad som är bäst ska NCM 
besluta om den utpekade ska stängas av från sitt uppdrag. Fram till beslut tas ska NCM 
säkerställa att ett eventuellt felbeteende inte kan upprepas. Om händelsen kan antas 
utgöra ett brott ska en polisanmälan göras. 

Viktigt att förmedla 
Det kan förekomma fysisk kontakt under repetitions- och konserttillfällen. Denna fysiska 
kontakt ska då ske på ett professionellt sätt och ska alltid föregås av att instruktören 
frågar sin elev om tillåtelse. 

Information till deltagarna och deras förälder 
NCM:s policy om barnens rättigheter och mot övergrepp och trakasserier ska förmedlas 
skriftligen till alla berörda inför varje läsår och vid behov till varje nytillkommen deltagare 
löpande under läsåret. Vid varje upptaktsmöte ska deltagarna informeras muntligt om 
policyn samt om följande: 

• Att NCM har informerat all personal om kravet på en uppmuntrande och 
positiv undervisningssituation och en kamratlig och trygg social miljö 

• Att NCM följer policyn och dess tillämpning, även i samarbeten med våra 
partners 

• Att NCM har informerat sina instruktörer, medarbetare m fl i samband med 
avtalsskrivning 

• Att NCM följer en särskild handlingsplan om något skulle inträffa 
• Att om någon skulle bli utsatt så vill verksamhets-/kursledningen få 

information om detta omedelbart. Anmälan ska i första hand lämnas till 
Direktör Ulrich Kaatz 0702-73 17 13, Verksamhetschef Gunilla Wretemark 
0701-62 04 36 eller någon annan person i teamet som har den utsattes 
förtroende. Vill den som känner sig utsatt istället lämna sin anmälan till någon 
utanför den dagliga verksamheten ska det göras till NCM:s styrelseordförande 
Staffan Ryden 070-082 45 58. 

Avtal med jury och instruktörer, anställningar av personal 
Alla som kontrakteras som juryledamöter, instruktörer eller för andra uppdrag ska 
informeras om policyn skriftligen samt vid verksamhetsmöten. De ska också bekräfta 



med ett intyg att de har läst informationen och står bakom policyn, samt om NCM:s krav 
på en uppmuntrande och positiv undervisningssituation. NCM ska regelbundet utvärdera 
om policyn följs av personalen samt av deltagarna sinsemellan. 

Vid anställning av personal ska säkerställas att personen är lämplig att vara tillsammans 
med barn och ungdomar, vid behov till exempel genom ett utdrag ur belastningsregistret. 
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