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•	 Läroplan	för	förskoleklassen,	grundskolan	och	fritidshemmet	(Lgr	11)
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•	 RELEVANT	-	Regional	stategi	för	samverkan	mellan	kultur	och	skola.	
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Hultsfreds kommuns kulturplan för skolan 
Kulturplanen utgår 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	vår	skolkulturplan	sin	utgångspunkt	i	ett	elevperspektiv.
Skolkulturplanen	ska	möjliggöra	en	ämnesintegrerad	långsiktig	utveckling	och	samverkan	mellan	skola	och	kultur	i	
Hultsfreds	kommun	och	Kalmar	län.
Kulturrådets	barn-	och	ungdomsstrategi	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.

Så jobbar vi i Hultsfreds kommun för kultur i skolan
Hultsfreds kommun arbetar aktivt för att integrera kultur i skolan genom

•	 att	arbeta	för	Regionens	Kulturplan	och	de	mål	som	gäller	barn	och	elever	från	förskola	upp	till	och	med	
gymnasiet.

•	 att	aktivt	samverka	med	kulturaktörer	inom		kommunen	och	i	regionen.

•	 att	aktivt	delta	på	utbudsdagar	arrangerade	inom	regionen	för	att	ta	del	av	det	utbud	som	erbjuds.

•	 att	regelbundet	arrangera	kulturella	arrangemang	för	förskola,	grundskola	och	gymnasium.	

•	 att	aktivt	söka	medel	för	Skapande	skola	via	Statens	Kulturråd.		

•	 en	kulturgaranti	där	samtliga	elever	i	kommunen	garanteras	regelbundna	kulturaktiviteter	och	arrangemang.

•	 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	enhe-
terna.

•	 Kulturombud	inom	förskola	och	skola	ska	ges	möjlighet	att	delta	på	de	utbudsdagar	som	ordnas	av	
						kulturinstitutionerna	i	Kalmar	län.	

Skola och kultur i Kalmar län
Barn	och	unga	är	en	prioriterad	grupp	i	det	regionala	utvecklingsarbetet.	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!”.	Oavsett	
var	du	bor	i	regionen	så	ska	du	som	barn	och	elev	ha	likvärdiga	möjligheter	att	ta	del	av	den	Kultur	som	erbjuds.
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FNs Barnkonvention artikel 31
1.	Konventionsstaterna	erkänner	barnets	rätt	till	vila	och	fritid,	till	lek	och	rekreation	anpassad	till	barnets	ålder	samt	
rätt	att	fritt	delta	i	det	kulturella	och	konstnärliga	livet.

2.	Konventionsstaterna	skall	respektera	och	främja	barnets	rätt	att	till	fullo	delta	i	det	kulturella	och	konstnärliga	livet	
och	skall	uppmuntra	tillhandahållandet	av	lämpliga	och	lika	möjligheter	för	kulturell	och	konstnärlig	verksamhet	samt	
för	rekreations-	och	fritidsverksamhet.

Ett barn är varje människa under 18 år.
/FN:s barnkonvention

2 (4)

Kulturrådets barn- och ungdomsstrategi
Barns	och	ungas	rätt	till	kultur	är	en	prioriterad	fråga	i	den	nationella	kulturpolitiken.	
Rätten	till	kultur	stadgas	i	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	och	handlar	om	barns	rätt	att	delta	i	
kulturlivet,	att	få	yttra	sig	och	att	få	tillgång	till	konst,	kultur	och	information.

”Vi arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och 
att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.”

 /Statens Kulturråd

RELEVANT - Regional strategi för samverkan mellan kultur och skola i Kalmar län

•	 Strategin	ska,	med	elevens	rättigheter	i	fokus,	främja	samordning	och	utveckling	av	befintlig	skolkulturverksamhet	
samt	prioritering	av	gemensamma	resurser,	kommunalt,	regionalt	och	nationellt.	

•	 Arbetet	med	strategin	har	samordnats	och	letts	av	Skola	&	Kultur,	ett	treårigt	samarbetsprojekt	initierat	av	
Regionförbundet	Kalmar	län	och	Riksteatern	och	är	antagen	av	alla	kommuner	i	regionen.

•	 Utgångspunkten	för	Relevant	är	att	kultur	ska	finnas	både	som	eget	område	och	som	lärprocess	under	hela	
skolgången	och	vara	oberoende	av	lärare	eller	rektors	eget	kulturintresse.	

•	 Målet	för	kultur	i	skolan	är	ökad	måluppfyllelse	av	läroplanens	mål.	

•	 Utifrån	Relevant	har	alla	12	kommuner	en	plan	för	samverkan,	beslutad	eller	i	process,	mellan	skola	och	kultur.	

•	 Länets	skolor	samarbetar	med	kulturorganisationerna	och	kulturkonsulenterna	vid	utformning	av	gemensamma	
projekt	och	vid	ansökningar	om	medel	från	nationella	”Skapande	skola”.	

•	 Regionförbundet	ansvarar	för	samordning	av	skola-	och	kulturområdena	genom	en	gemensam	mötesplats,	nätverk	
och	gemensamma	utbildningar.	

•	 Samverkan	ska	stödja	kommunernas	arbete	för	barn	och	ungas	rätt	till	kultur	inom	skolan.

Mer om RELEVANT hittar du på kulturbus.se

Att uppleva och möta professionell kultur 
i form av föreställningar och projekt 

ger eleverna ytterligare möjlighet till intryck./Lgr 11



Kulturgaranti  för skolan.nu
Varje barn och elev i fritidshem, förskola, förskoleklass, Åk 1 -9, särskola och gymnasium 
inom Hultsfreds kommun ska under sin skoltid erbjudas

Fritidshem	 	 Minst	en	bioföreställning	per	år

Förskola	0-5	år	 	 Minst	ett	kulturarrangemang	i	form	av	professionell	scenkonst

Förskola	4-5	år	 	 Möjlighet	till	skapande	skolaprojekt	som	genomförs	tillsammans	med	
	 	 	 professionella	pedagoger,	konstnärer	eller	andra	kulturaktörer.

Förskoleklass		 	 Ett	författarbesök/	lässurr	via	biblioteket

Åk	1-	3		 	 Möjlighet	till	en	biografföreställning	per	år
	 	 	 Ett	författarbesök	via	biblioteket	(Åk	2)	

Åk	4	-	6	 	 Ett	konstnärsbesök	hos	konstnären	Bo	Lundwall	(Åk	4)	
	 	 	 Ett	författarbesök	via	biblioteket	(Åk	5)

Åk	7	-	9		 	 Ett	författarbesök	via	biblioteket		(Åk	7)
	 	 	 Ett	besök	på	Svenskt	Rockarkiv	(	Åk	8)

Särskola	Åk	1	-	9	 Minst	en	anpassad	kulturaktivitet	per	år

Därutöver erbjuds grundskolans elever minst ett kulturarrangemang i form av professionell scenkonst eller konsert 
och möjlighet till ett Skapande skola- projekt per år. 

Gymnasiet	År	1-3	 Två	författarbesök	årligen	i	samarbete	med	biblioteket
	 	 	 Möjlighet	till	ett	kulturarrangemang	i	forma	av	professionell	scenkonst	eller	konsert
	 	 	
Därutöver erbjuds möjlighet att boka in bioföreställningar förutsatt att maskinist finns att tillgå.

Läroplan för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 
(Lgr 11)
Att	utveckla	sin	förmåga	till	eget	skapande	är	en	central	del	i	det	aktiva	lärandet.
Drama,	rytmik,	dans,	musicerande	och	skapande	i	bild,	text	och	form	ska	vara	inslag	i	skolans	verksamhet	och	ge	barn	
och	elever	möjlighet	att	pröva	och	utveckla	olika	uttrycksfromer,	uppleva	och	uttrycka	känslor	och	stämningar.
Skolans	uppdrag	att	arbeta	med	estetik,	kultur	och	skapande	handlar	både	om	att	se	till	att	alla	elever	får	kännedom	

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer” / Lgr 11

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.
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Så genomför vi kultur för skolan i praktiken
Rutiner, arbetsfördelning och finansiering

Kulturarrangemang	och	aktiviteter	planeras	gemensamt	med	kultursekretararen,	kultursamordnaren	och	kulturombud	
på	skolorna	bibliotek	och	musikskola.	
Kulturarrangemangen	ska	ha	ett	så	brett	utbud	som	möjligt	inom	områdena	teater,	musik,	dans,	film,	

•	 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	utbudet	för	Kultur	i	skola	och	Skapande	skola	till	sin	arbetsgrupp.

•	 Förslag	på	kulturarrangemang	och	föreställningar	presenteras	för	barn	och	elever	-	kulturbus.se är en bra 
informationskanal både för Kultur i skola och Skapande skola.

•	 Önskemål	om	kulturarrangemang	förmedlas	till	kultursamordnaren	för	skolorna	och	kultursekreteraren.	

•	 Kultursekreteraren	och	kultursamordnaren	bokar	in	önskade	kulturarrangamang	och	presenterar	det	i	ett	
Kulturprogram	för	skolan.	-	Gäller	förskola	och	grundskola.	

•	 Gymnasiets	och	SFI:s	kulturarrangemang	bokas	in	i	samråd	med	biblioteket,		kultursekreteraren	och	respektive	
skola

•	 Barn-	och	utbildningsförvaltningen	och	Kultur-	och	fritidsförvaltningen	finansierar	kulturarrangemangen	
gemensamt

•	 Kultur	och	biblioteket	finansierar	författarbesök	för	grundskolan.

•	 Kultur	och	Gymnasium	betalar	författarbesök	för	gymnasiet.

•	 Konstnärsbesök,	besök	på	rockarkivet	och	bio	för	fritidshem	betalas	via	kulturbudget.	Övriga	biobesök	betalas	av	
skolan.

•	 Bussresor	till	arrangemang	betalas	via	skolan.	

•	 Överenskommelse	mellan	BUN	och	Kultur-	och	fritid	om	medel	för	kulturarrangemang	beslutas	gemensamt	
årligen	eller	vid	revidering	av	kulturgaranti/kulturplan.

Skapande skola 
Handlingsplan för skapande skola finns som särskilt dokument

Se	mer	på	hultsfred.se/kulturochfritid
Ytterligare	information	om	skapande	skola	och	villkor	för	bidraget	hittas	på	kulturradet.se

Kontakter:

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

Kultursekreterare
Ingela	Heldebro
ingela.heldebro@hultsfred.se
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