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Skapande skola
Bidraget
Finansieringen för Skapande skola är ett statsbidrag som vi söker läsårsvis från Kulturrådet.
Lidköping kommuns bidrag för läsåret 2017-18 var 850´000 kronor. Skapande skola är för elever
i förskoleklass – årskurs 9.
Kommunen bidrar själv med tid för planering och administration. Detta utförs av
verksamhetsutvecklaren på Barn & Skola.
Aktiviteter
Under de år en elev går i grund- och grundsärskolan vill vi att den ska möta och arbeta med
många olika konstnärliga uttryck. För att säkert nå alla elever har vi flera aktiviteter som riktar
sig till hela årskurser, oavsett vilken skola eleverna går på.
Vi följer Kulturrådets krav på professionalitet. I korthet innebär det att kulturaktörerna ska vara
aktiva och ha en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, de bör dessutom ha stor
vana av att arbeta med barn och ungdomar.











Magisk matematik - alla elever i förskoleklass och grundsärskolan deltog i Magisk
matematik med Jecko och Jessie. En interaktiv matematiklektion där även en workshop i
matematisk nycirkus ingår.
Språklaboratoriet - alla elever i åk 2 och grundsärskolan besökte utställningen
Språklaboratoriet på Folkets hus, där mötte de barnbibliotekarie Lena Olsson Zylberstein
i en workshop om bokstäver, språk och sammansatta ord. I besöket ingick också
filmvisning. Alla klasser fick också ett författarbesök av utställningens formgivare Anna
Ribbing. Projektet var ett samarbete mellan Barn & Skola, Stadsbiblioteket och Folkets
hus.
Virkhall - Alla elever i åk 3 och grundsärskolan besökte under september och oktober
2017 Folkets hus och Stadsbiblioteket. Konstnären Berith Stennabb och dansaren Billie
Hammarberg från danskompaniet Spinn var handledare. Aktiviteterna var dans, virkning
och poesi. Alla elever som deltagit bjöds in till Barnens konstafton där deras arbete
ställdes ut, där framträdde de också med dans tillsammans med konstnärerna.
Rörstrand center - alla elever i åk 4 och grundsärskolan spenderade en skoldag på
Rörstrand center. Guidade studiebesök i Rörstrands muséum och porslinsfabriken. Eget
praktiskt arbete i NBV skaparverkstan. Ledare är Ann Wiklund. Delar av elevernas
arbete ställdes ut vid Barnens konstafton.
Go for it – från jämställdhet till jämlikhet. Alla elever i åk 7-8, inklusive grundsärskolan,
lyssnade på föreläsaren Jonas Helgesson. Föreläsningen delfinansieras med skolornas
egna bidrag till projektet.
Go for it – från jämställdhet till jämlikhet. Alla elever i åk 9, inklusive grundsärskolan,
lyssnade på föreläsaren Sara Lund. Föreläsningen delfinansieras med skolornas egna
bidrag till projektet.
Skuggan av blå ögonblick. Under våren 2018 arbetade konstnär Africa Coll tillsammans
med eleverna i åk 2 på Vinninga, Wennerberg och Östby skolor. De arbetade med
Blueprint i små och stora format. Projektet avslutades med en offentlig utställning i
Lidköpings konsthall. Under projektet besökte eleverna varandras skolor och arbetade
tillsammans i tvärgrupper. De deltog också i en gemensam vernissage.
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Utöver dessa aktiviteter har enskilda klasser och skolor deltagit i:
Arkeologiska utgrävningar
Dans
Drama
Film
Författarbesök
Keramik - tillverkning
Porslinsmålning
Rytmik
Sagor och sägner
Skolbio
Skrivarverkstad
Teater- och dans-föreställning
Arbetet med värdegrunden genomsyrar alla workshops och lektioner, främjar elevernas förmåga
till empati och deras nyfikenhet på varandras likheter och olikheter. Vi arbetar för att främja
språkutveckling och skrivarlust. Arbete i grupp har också en tydlig språkfrämjande effekt, för
alla elever. Pedagogerna ser också att elever stärks av det konstnärliga arbetet, får större
självförtroende och kan hitta nya roller i gruppen. Skapande skola stöttar också elever i att nå
kunskapsmålen i olika ämnen, t.ex. bild, matematik och svenska. Lärprocesserna främjar
varandra.
Pedagoger deltar alltid tillsammans med sina elever, vilket ger fortbildning och framför allt
inspiration.
Skapande förskola
Under läsåret 2017-18 blev det möjligt att från Kulturrådet söka bidrag för Skapande förskola.
Lidköpings kommun beviljades 170´000 kronor till ett projekt med tema Jämställdhet och allas
lika värde. Ca 225 barn i åldern 4-5 år, på sex förskolor, deltog i projektet. Målet var att stärka
barnens självförtroende och förmåga till respekt och tolerans. Ökad medvetenhet om
jämställdhet, allas lika värde och hbtq.
Framtiden
Innevarande läsår är bidraget från skapande skola 850 000 kronor.
I händelse av förändrade villkor för det nuvarande bidragssystemet från Kulturrådet, undersöker
vi alternativ till finansiering av framtida aktiviteter i Skapande skola.

