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Handlingsplan för kultur i förskola, grundskola och grundsärskola
Inledning
Allt arbete i Ljungby kommuns utbildningar ska utgå från FN:s konvention om barns rättigheter och
de styrdokument som finns för skola och förskola gällande kultur.
I Ljungby kommuns olika utbildningar pågår omfattande kulturarbete. Medel ur egen budget ger
möjligheter till teater eller musikföreställningar för barn från förskola till grundskola och
grundsärskola. Kulturrådets Skapande skola ger oss möjlighet att söka bidrag, för att stärka
samverkan mellan utbildningarna och det professionella kulturlivet. Målet är att barnen/eleverna ska
få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
Skapande skola utgör ett komplement till de olika utbildningarnas egna kulturbudget. Bidraget riktar
sig till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Sedan 2017 kan även förskolan söka bidrag för
Skapande förskola från Kulturrådet.

I vårt uppdrag ingår att stärka kulturen i lärandet. Viktigt är att ge förutsättningar för detta arbete.
Lärare med intresse för kultur är viktiga resurser. I och med att vi fått tillgång till projektpengar från
Kulturrådet har kulturarbetare kunnat anlitas för att arbeta gemensamt med lärare och elever under
längre perioder. Det är ett arbete som behöver tid för att växa fram och etableras. Eleverna behöver få
insikt om vikten av kulturens roll i sin utveckling och utbildning. I enkäter till eleverna direkt efter
genomförda arbeten är responsen mycket positiv. Eleverna kan delta i planering och genomförande,
det ger kunskap och efterfrågan. Vi tänker oss att detta ska utvecklas mycket i framtiden.

Exempel på aktiviteter som görs i Ljungby kommun är bland annat:







Kulturfestivaler
Scenkonst
Berättarverkstad
Skrivarverkstad
Utställningar
Poetry Slam
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Handlingsplanens mål
Målet är att fördjupa samarbetet mellan utbildningarna och det lokala kulturlivet. Barn och elever ska
få möjligheter att träffa och samarbeta med professionella kulturutövare. Alla barn/elever ska
garanteras, att minst en gång under sin utbildning få uppleva en professionell föreställning inom
scenkonst.

Handlingsplanens genomförande
I kommunen finns en kulturgrupp med företrädare från alla skolor som tillsammans med
utvecklingsledaren för barn- och utbildningsförvaltningen ordnar kulturarrangemang och aktiviteter
för och med elever. (Observera att skapande förskola och skapande skola inte innefattas i denna plan)







Familjecentralen
5 åringarna
Grundsärskola
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 6,7,8,9

Scenkonst
Scenkonst
Scenkonst
Scenkonst
Besöka Sagomuseet med guide
Film

Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare håller samman skolans kulturgrupp och samlar
information, skriver och reviderar handlingsplan och ansvarar för uppföljningar och utvärdering,
enligt uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och facknämnden.
I samband med läsårsstarten bjuds representanter från kommunens förskolor och skolor in till
gemensam träff med utvecklingsledare för förskola, utvecklingsledare för skola och kulturstrateg. På
träffen går gruppen tillsammans med utvecklingsledarna och kulturstrategen igenom kulturdagar,
utbudsdagar och innehåll på nästa uppstartsträff.
Revidering av handlingsplanen
I samband med kulturgruppens årliga träff genomförs en uppföljning och utvärdering av
handlingsplanen.
Skapande förskola och skola
Avsikten är att barn- och utbildningsförvaltningen söker medel hos Kulturrådet varje år.
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Förvaltningsövergripande samverkan
Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är
en självklarhet.
Kultur- och fritidsförvaltningens kulturella verksamheter som biblioteken, kulturskolan och allmän
kulturen har tillsammans ett brett kontaktnät till kulturaktörer och organisationer som till exempel
Ljungbergsmuseet och Sagomuseet. Dessa två muséer finns i Ljungby stad och kan erbjuda tillgång
till bland annat skaparverkstad och berättarverkstad. År 2017 blev Ljungby kommuns musikskola,
Kulturskola och har numera ämnesundervisning i dans, drama, muntligt berättande, musik och olika
kurser för barn och unga.
I samverkan kan vi enklare nå och arbeta mer med professionella kulturutövare som till exempel
författare, konstnärer, dansare, föreläsare med flera, fördjupa och förbättra det pågående kulturarbetet
i skolan. Satsningarna från Kulturrådet och kommunen innebär även ett fördjupat samarbete med den
offentliga kulturen och lägger förhoppningsvis grunden för barnens och elevernas fortsatta intresse
för kultur.

Övriga dokument för kultur i Ljungby kommun





Biblioteksplanen
Kulturmiljöprogram
Verksamhetsplan för kultur
Verksamhetsplan för offentlig konst
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