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Styrdokument
•	 FNs	Barnkonvention
•	 De	nationella	kulturpolitiska	målen
•	 Kulturrådets	barn	och	ungdomsstrategi
•	 Läroplan	för	förskolan	(Lpfö	98)
•	 Läroplan	för	förskoleklassen,	grundskolan	och	fritidshemmet	(Lgr	11)
•	 Kulturplan	för	Kalmar	län.
•	 RELEVANT	-	Regional	stategi	för	samverkan	mellan	kultur	och	skola.	
							Antagen	av	Regionförbundet	Kalmar	län	och	Hultsfreds	kommun	2013.

Handlingsplanen för Skapande skola
Handlingsplanen utgår liksom kulturplanen för skolan från de nationella kulturpolitiska 
målen som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund.

Alla	ska	ha	möjlighet	att	delta	i	kulturlivet.	
Kreativitet,	mångfald	och	konstnärlig	kvalitet	ska	prägla	samhällets	utveckling.
För	att	sätta	eleverna	i	fokus	har	kulturplanen	för	skolan	och	handlingsplanen	sin	utgångspunkt	i	ett	
elevperspektiv.	
Alla	barn	och	elever	i	förskola	och	grundskola	ska	ges	möjlighet	att	aktivt	delta	i	skapande	skola-	projekt.
Kulturrådets	direktiv		och	stydokument	som		FN:s	barnkonvention,	läroplaner,	regional	kulturplan	och	RELEVANT	
-	Regional strategi för samverkan mellan kultur och skola i Kalmar län ligger	till	grund	för	vår	skolkulturplan	och	
handlingsplanen	för	Skapande	skola.

Skapande skola
Kulturpolitiken säger att det är särskilt viktigt med barns och ungas rätt till kultur. 
Stödet Skapande skola ska stärka sambandet mellan skolan och kulturen. 

Skapande	skola-	medel	kan	sökas	från	Kulturrådet	för	förskolan		och	för	elever	på	grundskolan.	
Med	hjälp	av	stödet	kan	professionella	konstnärer	och	andra	kulturaktörer	genomföra	skapande	projekt	
tillsammans	med	barn	och	elever.
•	 Bidrag	kan	sökas	för	lönekostnader,	arvoden	och	resekostnader	i	samband	med	att	eleverna	får	uppleva	professio-

nell	konst	och	kultur.	
•	 I	vissa	fall	kan	kommunens	egna	pedagoger	anlitas.	Det	gäller	då	pedagoger	inom	estetiska	ämnen	som	musik,	

bild,	dans	och	drama.	
•	 Om	kommunen	anlitar	sina	egna	pedagoger	så	kan	man	få	bidrag	som	motsvarar	kostnaderna	för	deras	tjänster.	
•	 Meningen	med	Skapande	skola-bidraget	är	att	stärka	samarbetet	mellan	skolan	och	det	professionella	kulturlivet.	
•	 Det	är	viktigt	att	de	som	ordnar	kultur	för	pengar	från	Skapande	skola	är	professionella.	
•	 Personerna	ska	arbeta	och	vara	utbildade	inom	kultursektorn.	Därför	går	det	inte	att	få	bidrag	för	
						föredragshållare,	instruktörer	eller	pedagoger	inom	andra	områden	än	kultur.
•	 Alla	elever	ska	få	tillgång	till	så	många	olika	konst-	och	kulturuttryck	som	möjligt.	
•	 För	att	skolan	och	kulturen	ska	hitta	fler	och	nya	sätt	att	samarbeta	på	gäller	stödet	för	tre	år	i	taget,	
						den	så	kallade	treårsregeln.

Skapande	skola-	verksamheten	ska	vara	en	del	av	den	kulturverksamhet	som	kommunerna	beskrivit	i	sina	handlings-
planer.	I	Hultsfreds	kommun	har	vi	förutom	handlingsplan	för	skapande	skola	också	en	
kulturplan	för	skolan	där	beskrivning	av	hur	arbete	med	Kultur	i	skola	gemensamt	ska	genomföras.

Se mer i Kulturplan för skolan 2019 och kulturrådet.se
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Så arbetar vi aktivt för Skapande skola
Alla	elever	ska	erbjudas	minst	ett	obligatoriskt	kulturprojekt	inom	Skapande	skola	per	läsår.	
För	att	information	ska	nå	ut	till	samtliga	förskolor	och	skolor	utses	årligen	ett	huvudkulturombud	och	ett	ersättande	
kulturombud	på	varje	förskola	och	skola.	
Skolans	kultursamordnare	och	kultursekreteraren	arbetar	i	nära	dialog	med	kulturombud	och	rektorer	ute	på	enheterna.
Kulturombud	inom	förskola	och	skola	ska	ges	möjlighet	att	delta	på	de	utbudsdagar	som	ordnas	av	
kulturinstitutionerna	i	Kalmar	län.	

Skapande skola- processen
Våra gemensamma roller och arbetsuppgifter för att nå målen för skapande skola.

•	 Kulturombuden	inom	förskola	och	skola	deltar	på	de	utbudsdagar	och	arrangörsträffar	som	annordnas	två	gånger	
per	år	av	de	regionala	kulturinstitutionerna.

•	 Kulturombuden	förmedlar	information	om	Skapande	skola-	projekt	som	erbjuds	till	sin	arbetsgrupp.
•	 Förslag	på	skapande	skola-	projekt	presenteras	för	barn	och	elever.	-	kulturbus.se är en bra informationskanal 

både för Kultur i skola och Skapande skola.
•	 Önskemål	om	Skapande	skola-	projekt	förmedlas	till	kultursamordnaren	för	skolorna	och	kultursekreteraren.	De	

informerar	i	god	tid	innan	om	ansökningsrutinerna.
•	 Önskemål	med	motivering	för	kommande	läsår	skickas	till	kultursekreteraren	och	kultursamordnaren	senast	sista	

december.	De	gör	sedan	en	sammanställning	och	ansökan	online	på	kulturrådets	hemsida.
•	 Beviljade	medel	meddelas	av	kulturrådet	under	våren.
•	 Kultursekreteraren	och	kultursamordnaren	bokar	in	och	förmedlar	kontakter	till	respektive	skola.
•	 Efter	projektet	görs	en	utvärdering	innan	vårterminens	slut.	
•	 Sammanställning	och	redovisning	skickas	in	till	Kulturrådet	senast	i	september.

Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, delta och utöva olika sorter av konst och 
kultur. Regionalt eftersträvas ”En rättvis kultur för alla!”. Därför är det viktigt att barn och 
elever är delaktiga både med önskemål om skapande skola- projekt och vid utvärdering av 
genomförda projekt.

KulturBUS 
Ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. 
Namnet står för Kultur + barn + unga + skola. 

Kulturbus	erbjuder	ett	professionellt	utbud	för	barn	och	ungdom.	På	hemsidan	kulturbus.se	hittar	du	
information	om	föreställningar,	visningar,	konserter,	projekt,	möjligheter	och	besöksmål.

Kontakter:

Kultursamordnare för skolan
Magdalena	Fransson
magdalena.fransson@hultsfred.se

Kultursekreterare
Ingela	Heldebro
ingela.heldebro@hultsfred.se

Handlingsplanen för Skapande- skola är en gemensam plan som tagits fram i samarbete mellan 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Hultsfreds kommun. 
Revideras årligen inför nytt läsår.


