Skola & Kultur
Protokoll styrgruppsmöte, torsdag 13 september, kl 15-16 på Borgholms slott
Närvarande:
Ulf Bexell, ordförande
Emad Souikyh
Anna Olausson
Lars Bylund
Maria Agestam
Bok Eklinder
Anneli berglund
Stig Sjödin
Maria Stam
Isak Benyamine (till § 43)
Kattis Ellborg, projektledare
Anmält förhinder
Örjan Molander
Anders Eriksson
Magnus Engvall, projektledare

Som inledning görs en kort reflektionsrunda kring seminariet ”Uppfylla mål och skapa mening”
som de flesta deltagit i under dagen. Man har upplevt dagen som positiv eftersom det varit ett
viktigt budskap i en lättsam förpackning. Att skolan har ett kommunalt fokus och kulturen ett
regionalt lyfts som dilemma. Frågan är hur man går vidare? Vid nästa sammanträde tänker Ulf
B. att mötet skall handla om vad man gjort hitintills och vad man vill göra framöver.
Projektbeskrivningen och en kortare verksamhetsberättelse kommer därför att sändas ut med
kallelsen.
§ 41

Ulf förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns.

§ 42

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43

Rapporter

Verksamhetsrapport från projektledarna har sänds ut innan mötet. Kattis E. påpekar att det finns
pengar kvar i projektpotten och uppmanar alla att söka.

§ 44

Kommande aktiviteter

Kommande aktiviteter är bland annat att försöka få presentera projektet vid en skolchefsträff i
länet. Lars B. och Birgitha S. tar frågan vidare med Lennart Werner på Regionförbundet för att
hitta ett lämpligt tillfälle.
Maria A. anser också att projektet och framförallt strategin bör presenteras för PKN. Hon tar den
frågan vidare och återkommer till projektledarna.
När det gäller utformande av gemensam statistik för skolkulturen i länet påpekar styrgruppen att
det är viktigt att blanketten synkroniseras med kulturdatabasprojektet i Skåne och med
rapporteringen till Skapande Skola. Dessutom bör man vara noga med vem man tänker sig skall
vara ansvarig för att fylla i blanketten samt att den måste lyfta såväl genre- som
genusperspektivet.

§ 45

Skolkulturstrategi

Projektet Skola & Kultur blev vid sin start förskjutet i relation till den ursprungliga tidsplanen (från
2011-2013 till 2011/12 – 2013/14) och ekonomin inrättades därefter. Däremot försköts inte
tidsplaneringen av aktiviteterna vilket innebär att Skolkulturstrategin enligt projektbeskrivningen
förväntas vara klar under 2012.
Styrgruppen beslutar att
ansöka hos Regionförbundets kulturberedning om att förlänga arbetet med strategin till
att omfatta även 2013 för att bättre kunna förankra förslag i olika möten och bearbeta
inkommande material.

§ 46

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 47

Nästa möte

Onsdagen den 17 oktober kl 9-12 på Kalmar konstmuseum.
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