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Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Redovisning av förskolors samt grund- och
särskolors användning av kulturbidraget år
2006 - uppdrag från stadsdelsnämnden i
verksamhetsplan år 2007

Förslag till beslut
1.
2.

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kulturbidraget år
2006.
Förvaltningens uppdrag i verksamhetsplan år 2007 är slutfört.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Marianne Natéus
Chef Förskoleavdelningen

Sammanfattning
Förvaltningen fick i verksamhetsplan år 2007 i uppdrag att återkomma med uppgift om
hur 2006 års kulturbudget har använts. Barnen i förskolan och skolverksamheten har
erbjudits bland annat teaterföreställningar, konserter, dansföreställningar och museibesök.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden Södermalm gav i Katarina – Sofias respektive Maria – Gamla stans
verksamhetsplaner för år 2007 förvaltningarna i uppdrag att återkomma till nämnden med
uppgift om hur bidrag till kulturaktiviteter på enheterna har använts.
De två förvaltningarna har haft olika principer för att fördela kulturbudgeten. I båda
förvaltningarna har kulturbudgeten främst disponerats för kulturverksamheter för barn och
unga.
Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning har haft en kultursekreterare som i samråd med
skolors och förskolors kulturombud1 har erbjudit barn och unga olika kulturprogram. I
Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning har verksamheterna fått 100 kronor per barn
och elev för att verksamheterna ska kunna erbjuda barn och elever åtminstone en extern
kulturaktivitet under året.

Användning av kulturbidraget i Maria – Gamla stan
För att ta reda på hur verksamheterna har använt 2006 års kulturbidrag har förvaltningen
ställt nedanstående frågor till rektorer och förskolechefer:
• Hur många barn/elever fick år 2006 ta del av någon externt organiserad
kulturaktivitet?
• Lista alla externt organiserade kulturaktiviteter.
• Har enheten kulturombud?
Enligt enheternas redovisning har cirka 93 % elever i grund- och särskolan och cirka 91 %
barn i förskolan tagit del av minst en externt organiserad kulturverksamhet.
Ett utbud av verksamheter har erbjudits barn och elever i förskola och skola under år
2006. Alla förskolor och skolor har erbjudit sina barn respektive elever olika
kulturupplevelser.
Barnen i förskolan har erbjudits bland annat:
• museibesök (t ex Leksaksmuseet, Tekniska museet, Naturhistoriska Riksmuseet,
Biologiska museet och Spårvägsmuseet),
• teaterföreställningar (t ex dockteatern Tittut, Teater Bambino, Teater Pero,
Picknickteatern, Dramaten och Operan),
• konserter
• besök på Skansen, Junibacken och Aquaria
• båtresa under Stockholms broar.

1

Kulturombudets roll är att ta emot information från Kultur från unga och de kulturverksamheter
som samarbetar med Kultur för de unga, att aktivt sprida information vidare till kolleger, att ha
intresse för att delta i fortbildning, seminarier och informationsträffar inom kulturområdet.
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Eleverna i skolan har erbjudits bland annat:
• bio,
• museibesök,
• dans- och teaterföreställningar (t ex föreställningar på Stockholms stadsteater,
Dramaten, Oden Teater, Rosenlundsteatern, Teater Barbara och Pygméteatern),
• konserter (t ex Konserthuset),
• besök på Skansen och Fjärilshuset i Hagaparken,
• Cosmonova
Samtliga skolor har kulturombud och tre av nio förskoleenheter. Även de förskolor som
inte har kulturombud erbjuder i samma utsträckning barnen kulturella upplevelser.

Användning av kulturbidraget i Katarina - Sofia
I verksamhetsberättelse för år 2006, bilaga 6, redovisas årets kulturverksamhet i Katarina
– Sofia. (Se bilaga) Nedanstående är ett utdrag ur verksamhetsberättelse för år 2006.
Under år 2006 arrangerades 249 programtillfällen med ett besöksantal på 10 680 personer.
Alla förskolor och skolor har tagit del av det kulturutbud som har organiserats av
förvaltningens kultursekreterare.
Barn i förskolan och elever i skolan har erbjudits bland annat:
• teater- och dansföreställningar (utöver scenkonst ur Stockholms teater och
dansutbud har även gästspel från Kalmar, Malmö och Göteborg förekommit),
• konserter (t ex storbandskonsert på Mosebacke, indisk musik på Stallet på
Blasieholmen och Nalen),
• barnteaterfestival på Nytorget i september har arrangerats av förvaltningen.

Bilagor
Kulturverksamhet år 2006 – Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

