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Verksamhetsberättelse Skapande skola (BSN 2016/630)
Beslut
AU föreslår att barn- och skolnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Skapande skola läsåret
15/16

Sammanfattning
Under läsåret 15-16 har en större likvärdighet skapats då alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och
årskurs 7-9 har ingått i skapande skola projekt. I dessa årskursbaserade satsningar säkerställs att alla
elever får ta del av olika projekt inom ramen för skapande skola. Pedagogerna som arbetar med dessa
årskurser har på detta sätt fått använda sig av kultur och skapande i sin undervisning och se värdet av
de estetiska lärprocesserna. Utvärdering har skett genom besök på en av F-årskurs 6 skolorna. Där
intervjuades både pedagoger och elever som deltagit i projekten. Eleverna vill att skapande skola
fortsätter. Eleverna tycker att det är roligt att få pröva andra arbetssätt och få lära sig på nya sätt och
eleverna kom med flera förslag och idéer för framtida skapande skola projekt.
Pedagogerna ser att eleverna stärks av det konstnärliga arbetet och kan få en ny roll i gruppen och på
så sätt växa och deras självförtroende stärks. De lyckas även bättre i andra skolämnen. Ett flertal
elever som har haft svårigheter att nå kunskapskraven i bild, matematik och teknik har nått
kunskapskraven genom ett av designprojekten inom Skapande skola.
Under läsåret 15/16 har Skapande skola projekten arbetat med eleverna inom följande konstarter och
verksamheter:
Dans, ca 250 elever
Film och foto, ca 800 elever
Teater ca 560 elever
Nycirkus ca 430 elever
Konst (måleri, tryck, skulptering, keramik, modellbygge, arkitektur, textil, betonggjutning, smide och
mosaik) ca 850 elever
Musik ca 30 elever

Expedieras till
Bitr. barn- och skolchef / Utvecklingschef
Verksamhetsutvecklare Kultur
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