Rapporter till styrgruppsmöte 13 september 2012
Ekonomi
Projektadministrationen löper på enligt plan och budget. Däremot har projektpotten
ännu inte utnyttjas fullt ut vilket innebär att endast 150 000 kr av de avsatt 300 000
kronorna för läsåret 2011/12 har förbrukats. En del av potten kommer att användas
till projektmöten och till utlägg i samband med kursen Deltagarkultur men i övrigt
uppmuntrar vi kommuner och länskulturen att söka medel för nya projekt.
CreatLearn
Eu-projektet CreatLearn, där Riksteatern genom Skola & Kultur fungerar som
kommunikatörer, är nu i full gång. Regionala parter är, förutom Kalmar kommun,
Byteatearn, Reaktor Sydost, Länsmuseet och Linnéuniversitetet.
Den första rapporten till Tillväxtverket är inlämnad och godkänd och
Riksteatern/Skola & Kultur har anlitat Krook Marknadsutveckling för en del av sitt EUanslag för att administrerar kommunikationen i projektet under det kommande
läsåret. Hösten 2013 skall vi, tillsammans med Isak Benyamine, sammanställa en
Inspiration Book utifrån den dokumentation som sker i projektet på
www.creatlearn.org. Denna Inspiration Book blir också en del av det material som
Skola & Kultur lämnar efter sig för nationell erfarenhetsspridning.
Presentation av projektet för Regionförbundets kulturberedning
Den 4 april presenterade vi projektet för Regionförbundets kulturberedning och gav
en lägesrapport angående verksamheten och strategin.
Möte om subventioner och kommunala kostnader
I enlighet med styrgruppens beslut samlade vi utredningsgruppen för
skolkulturkostnader den 31 augusti. Vid detta första möte lyfte vi vilka
problem/svårigheter som finns i systemet idag och resonerade kring hur de olika
finansieringsformerna hänger samman. Tankar om ramavtal väcktes och gruppen
kommer att träffas igen i början av december.
Två ansökningar har beviljats under perioden maj-aug
Ansökan från Mönsterås kommun och Boda Glass Factory har erhållit 7 400 kronor
för en inledande workshop i metodutvecklingsarbetet kring Glasrikets kulturarv.
Mörbylånga kommun skola och kulturförvaltning har erhållit 10 000 kr för skapande
skola seminarium som del av utvecklings- och kvalitetsarbetet av Skapande skola
processen i Mörbylånga kommuns skolor.

