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Kultur i skolan
Kultur i skolan - förutsättningar
Enligt kommunens plan för Kultur för barn och unga, ska alla barn och elever i åldern 3 – 16 år
erbjudas minst ett professionellt scenkonstframträdande per läsår. Kultur & fritid ansvarar för
budget, Barn & skola ansvarar för administration och busskostnader i kommunala verksamheter.
Utbud och urval
Samtliga föreställningar som visats har köpts in från Kultur i Västs kulturkatalog. Den har ett rikt
utbud av scenkonst anpassat för publik i de ålderskategorier som vi arbetar med.
Västragötalandsregionen subventionerar dessa föreställningar med upp till 50 % av den totala
kostnaden. Dessa faktorer ger oss möjlighet att hålla hög och jämn kvalitet på utbudet. Urvalet
görs av verksamhetsutvecklaren på Barn & Skola och Barnkultursamordnarna på Kultur &
Fritid. De besöker årligen regionens utbudsdagar i Göteborg samt teaterfestivalen TreTe i
Trollhättan. De väljer endast föreställningar som någon av dem sett hela, eller delar av.
Förvaltningarnas representanter har också god kontakt med ansvariga i regionen och
grannkommunerna, och kan därifrån få rekommendationer och referenser.
På utbudsdagarna läsåret 2017-18 deltog även en av kommunens barnbibliotekarier och flera
kulturombud från för-, grund- och grundsärskola.
Kulturombuden på alla enheter bidrar med åsikter och önskemål.
Urvalet görs med koppling till skolornas ordinarie verksamhet, föreställningarna kopplas
samman med aktuella ämnen och läroplanen.
Föreställningar för förskolan läsåret 2017-18.
Alla barn, 3-5 år, i förskola och familjedaghem har tagit del av en av dessa föreställningar.




Trolleritoner – Upptåg med Joxelina. Josefina Magnusson
Att må bra! LongKalsong, Tomas Edelgård, Marcus Sigvardsson
Land i sikte. Musikteater Susanne Lind, Jan Stenborg

Föreställningar för grund- och grundsärskolan läsåret 2017-18.
Förskoleklass: Tvärslöjd. Cirkus, akrobatik Kompani Giraff
Åk 1-2: Jazz på Pippis vis. Konsert Sarah Riedel
Åk 3: Det stora äventyret. Teater Jaguar
Åk 4-5: Antarktis. Dansföreställning, konsert. Regionteater Väst, Bohuslän Big Band
Åk 6: Hoppet – för jag dog inte. Pantomimteatern
Åk 7: Romeo och Julia. Teater Jaguar
Åk 8: Komma ut/Ondskan. Skådespelare Oskar Sternulf (Varje skola har själv valt vilken av
föreställningarna som ska visas för deras elever.)
Åk 9: Offline. Teater på engelska. GEST Gothenburg English Studio Theatre

Dramapedagog och lärarhandledning
Barn & Skola bidrar med finansiering och planering av dramapedagogens arbete i för-, grundoch grundsärskola. Detta arbete kopplas till innehållet i de föreställningar som erbjuds. Oftast
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som för- eller efterarbete i direkt anslutning till föreställningarna. Detta är ett bra stöd för
pedagogerna i ordinarie verksamhet.
Vi förser alla berörda pedagoger med de lärarhandledningar som finns till föreställningarna.
Kultur i Väst tillhandahåller också ett stort utbud av gratis handledningsmaterial som vi beställer
och delar ut till pedagogerna. I de fall föreställningen inte är talteater, t.ex. dans eller en konsert,
kan vi med medel från Skapande skola göra för- och efterarbete med andra aktörer, t.ex.
danspedagog eller musiker.
Dramapedagogen gör också klassrumsbesök under kortare eller längre perioder när så
efterfrågas. Arbetet då kan handla om gruppdynamik och/eller värdegrunden. Arbetet är
behovsstyrt.
Kulturombud
Alla enheter inom Barn & Skolas verksamhet har ett kulturombud. Uppdraget innebär bland
annat att vara en länk mellan enheten och samordnaren. Att ta emot och fördela inbjudningar till
föreställningar. Att inhämta åsikter och önskemål på den egna enheten. Att delta i ombudsträffar
och att omvärlds-bevaka.
I maj 2018 anordnades en Kulturombudsträff. Arrangörer var gruppen Kultur för Barn och Unga.
Barn & Skola tillsammans med Kultur & Fritid presenterade utbudet av scenkonst inför
kommande läsår, och kriterierna för hur och vad som väljs. Barnbibliotekarierna informerade om
sitt uppdrag i förskolan. En workshop i Blueprint-teknik genomfördes under ledning av konstnär
Africa Coll, samt ett besök i Lidköpings konsthall, utställningen Skuggan av blå ögonblick. Alla
deltog också i samtalsgrupper där innevarande års verksamhet utvärderades och kommande års
önskemål sattes på pränt.
Framtiden
Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda alla barn och elever, 3 – 16 år, scenkonst av god
kvalitet. Vi arbetar för att öka elevernas delaktighet i urvalet av föreställningar. Dels genom
åsiktsinhämtning, dels med deltagande på utbudsdagarna.
Kulturombuden ska också göras mer delaktiga i urvalsarbetet. På arbetsplatsträffar,
ombudsträffar och utbudsdagar.

