Västervik 20111115
Processdag för ett utvecklat samarbete mellan skola och kultur i Västerviks kommun.
Barn-och Utbildningsförvaltningen i samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen och
Reaktor Sydost
Västerviks kultursamordningsgrupp är förvaltningsövergripande och en kontaktperson från
Socialförvaltningen är också knuten till gruppen.
Gruppens uppgifter är att:
 Bevaka det aktuella kulturutbudet och förankra det hos berörda kollegor. Delta i
arrangörsträffar, inspirationsdagar och kompetensutveckling.
 Planera och samordna kulturaktiviteterna. Skolans kultursamordnare är sammankallande
och gruppen har möten minst 2 ggr per år.
 Utveckla samarbete/samverkan mellan förvaltningarna och förankra arbetet ute på de
olika arbetsplatserna och skolorna.
Mål
Att fortsätta utveckla samordning och samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen för att
uppfylla målen i Barn och utbildningsförvaltningens kulturplan.
Att med gemensamma insatser förbättra strukturer och organisation för en långsiktig samverkan
mellan grundskolans årskurser 1–9 och kulturlivets parter.
Att stärka och öka elevernas delaktighet i planeringsarbetet.

Handlingsplan
Den etablerade gruppen ska:
Genom exempelvis studiebesök, seminarium och konferenser få input till fortsatt arbete och
därigenom öka kunskap och insikt om vilka möjligheter som finns inom kulturområdet.
Arbeta med att knyta kontakter med kulturlivets parter, professionella aktörer som bedriver
kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer och representanter från elevråd och
ungdoms/kulturhus.
Utveckla kontaktnätet med kulturinstitutioner på lokal, regional och statlig nivå samt
konsulenternas roll i strategi- och planeringsarbete.
Utveckla Skolbio och arbetet med film och medier i skolan. Färdigställa Mediaplan.
Utveckla Skapande skola arbetet, bland annat genom att ta del av Skapande skola redovisning.
Utvärdera och revidera BoU Kulturplan .

Barn- och Ungdomsförvaltningen söker 9000 kr från projektet Skola & Kultur till en
processinriktad dag där vi kan utveckla våra tankar utifrån ovan givna handlingsplan. I samarbete
med Barn och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen och Reaktor Sydost vill
vi bjuda in projektledningen av Skola & Kultur för planering av dagen och som föreläsare och
processledare.
Utöver kulturgruppen medverkar inledningsvis på dagen även Rektorerna.
Eftermiddagen och kvällen ägnas åt uppkomna frågeställningar kring barn/elev perspektiv,
samarbete och organisation och med syftet att revidera kulturplanen för barn och unga.
BUDGET
Konferens Gränsö hotell 20 personer
Kostnad per person/ heldag
Förlängddag med kvällsaktivitet /per pers.
Insats
Västerviks kommun.
Reaktor Sydost
Skola & Kultur
Summa

Representanter i kulturgruppen:
Susanne Bodsgård
Gunilla Olofsson
Katarina Sköld
Eva Zryd
Åsa Österlöf
Beatrice Jansson Johansson
Ann-Sofie Pettersson
Birgitta Bertilsson
Ylva Zanton
Åsa Thaberman
Jessica Hubinette
Kerstin Rollsjö
Veronica Palm
Annika Johansson
Lise-Lott Gustafsson Moschiri.
Kjell Fernandi
Maria Skarin
Peter Andersson
Anders Östlund

530:350
Summa

10600:7000:17 600:5600
3000
9000
17600

Förskolan
Skolan/Mellanstadiet
Skolan /Låg/Mellanstadiet/Träningsskolan
Västerviks Gymnasium
Stadsbiblioteket
Kulturskolan
Kultur och Fritidsförvaltningen
Skapande skola
Skapande skola
Skolbio
Skolbio
Mejeriet
Västerviks museum
Familjeenheten/Socialförvaltningen
Högstadiet/Särskolan/Kultursamordning BoU
Förvaltningschef BoU
BoU
Chef Kulturskolan
Kultur och fritidsförvaltningen chef

Kontaktperson:
Lise-Lott Gustafsson Moschiri Barn och utbildningsförvaltningen
mobil: 0702802746 lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

