Skola & Kultur
Styrgruppsmöte den 19 augusti 2011, på Kalmar läns museum.
Närvarande:
Ulf Bexell, ordförande
Örjan Molander
Kjell-Ove Petersson
Petra Weckström
Isak Benyamin
Ulf Andersson
Stig Sjödin
Anneli Berglund
Anders Eriksson
Louise Weidolf
Maria Stam
Kattis Ellborg
Magnus Engvall
Ebbe Westergren, deltog som gäst under den första punkten.
Anmält förhinder
Maria Agestam

§1

Ulf B. förklarar mötet öppnat.

§2

Alla presenterar sig.

§3

Magnus E. utses att föra protokoll.

§4

Örjan M. och Ebbe W. presenterar Länsmuseets verksamhet.

Museet har 140 000 besökare per år i sin verksamhet. De omsätter 55 miljoner varav
60% är egna intäkter.
Ebbe berättar om hur de arbetat med ”Alla tiders historia” sedan 80-talet.
Hur de närmat sig skolan och att de från början utgått från läroplanen. All verksamhet
sker utifrån ett arbete tillsammans med skolan. Inga färdiga paket från museet. Museet
är alltid ute på skolan.”Jobbar med livet och livet består av samtliga ämnen” (Ebbe)
Just nu arbetar de bland annat med universitetskursen Kulturmiljöpedagogik 15hp,
tillsammans med Birgitta Gustavson på LNU.
De är också delaktiga i Breaking ages, en Internationell konferens ett internationellt
nätverk som drivs av en internationell styrelse från 7 olika länder. Vi fick gärna ta del av
utskick genom mail om vi vill.

§5

Styrgruppens uppdrag - arbetsordning, delegationsordning och projektbeskrivning

Styrgruppen beslutar:
att godkänna de utsända dokumenten med tillägget att det i arbetsordningen ska
tilläggas att Ulf B. är mötesordförande.
att inrätta ett arbetsledarutskott bestående av projektledare, ordförande i Riksteatern
Kalmar län, Regionförbundet och Riksteatern
att fastställa föreslagen budget med tillägget att projektet löper över tre läsår - 2011/
12, 2012/13 och 2013/14.

§6
Projektledarens befogenheter och budgetansvar.
Syrgruppen beslutar:
att projektledarna har ansvar för att budgeten hålls i sin helhet men att de har
befogenheter att flytta pengar mellan olika poster i den administrativa budgeten.

§7
Förfarande vid ansökningar till projektpotten
Mötet diskuterar det utsända förslaget och konstaterar att det viktigt att pengarna också kan
sökas för interkommunala projekt. Exempelvis mellan kultur- och skolförvaltning. Eller, för
den delen, mellan två kulturinstitutioner? Kjell-Ove P. påpekar också vikten av att samarbeta
med de andra pilotkommunerna och ta del av vad som händer i kommunerna. Kopplingen
mellan projekteten och Lgr 11 lyfts också som en viktig aspekt. Mötet konstaterar att man
vill få igång många saker samtidigt. Ett förslag kom fram att låta projketledarna ha en pott
att dela ut löpande i femtusenkronorspotter eller liknande, detta förslag bordlades till nästa
möte.
Styrgruppen beslutar:
att skolan ska vara en part i de projekt som beviljas.
att ändra på benämningen ”kommun” till ”kommunala förvaltningar”.
att projekt och kompetensutvecklingsinsatser ska ha ett uttalat syfte kring hur
erfarenheter kan delges och leda framåt. Motprestationer krävs ej ekonomiskt men i
form av att förbindelse att hjälpa till att sprida sina erfarenheter.
att begreppet ”utbildningsinsatser” i skrivningarna ska ändras
till ”kompetensutveckling” samt att ansökan skall innehålla budget och
finansieringsplan.
att inget maxbelopp kommer att gälla för ansökningar. Projektledarna får i uppdrag att
bedöma detta från fall till fall.
att formuleringen ” ökad måluppfyllelse” ska läggas till under syfte.
att beslut angående inkomna ansökningar tas i samband med styrgruppens möten
som hålls två till fyra gånger per år.

§8
Ansökan angående studiedag om estetiska läroprocesser
Oskarshamns kommun, Vimmerby kommun, Länsmusiken, Reaktor Sydost och Dans i
Sydost ansöker om delfinansiering för att arrangera en studiedag med Ulla Wiklund om
Estetiska läroprocesser. Styrgruppen konstaterar att den i ansökan beskrivna studiedagen
ligger i linje med den verksamhet som Skola & Kultur bör bedriva i utbildningssyfte. Här
påpekar flera ledamöter att det är viktigt att hålla hög kvalité i den utbildning som projektet
är medarrangörer i eller arrangerar själva. Projektet bör vara drivande och ligga i framkant
när det gäller skolakulturfrågor. Mötet samtalar kring hur man ska gå in i liknande initiativ
framöver och att det är önskvärt att projektet har tillgång till 80 platser på studiedagen istället
för de föreslagna 50. Projektledarna får i uppdrag att undersöka detta.
Styrgruppen beslutar:
att ta 15 000 kronor från kurs- och konferenspotten till att delfinansiera konferensen
med Ulla Wiklund i Oskarshamn den 20 september.

§9

Ansökan angående utvärdering av Bli Människa projektet i Vimmerby

Bli Människa projektets behöver en utvärdering och en slutrapport. Byteatern och Vimmerby
kommun söker pengar för detta. Förslag kom fram att projektledarna ska ha del av det.
En kritisk aspekt på arbetet bör finnas med. Låt det bli en lite mer komplicerad trycksak
som tar upp det som varit hinder och problem. Den tidigare erfarenheten av projektet bör
finnas med. Byteaterns resa i Bli människa är mycket intressant. Det är viktigt att vi får med
elevperspektivet.
Styrgruppen beslutar:
att bevilja ansökan 30 000 kr med dessa rekommendationer.

§10

Projektets namn

Projektnamnet Skola & Kultur ligger kvar med tillägget av en undertext. ”Samverkan för ökad
måluppfyllelse”

§11

Konferensen “Av egen kraft” i Karlstad

Projeket föreslås erbjuda projektgruppen och styrgruppen ett antal platser till Konferensen
om barnkultur i Karlstad.
Styrgruppen beslutar:
att projektet står för deltagareavgiften för sex personer till konferensen “Av egen
kraft”.

§12

Redovisning av “Man kan ju dansa matematik och sjunga svenska”

På grund av tidsbrist bordlades redovisningen till nästa möte men uppsatsen kommer att
mailas ut till styrgruppen i sin helhet.

§13

Kulturplanen

Kulturplanen diskuterades kort ur ett skola och kulturperspektiv.
Vi kom också in på att skolan inte varit delaktig i arbetet med kulturplanen och inte heller är
en remissinstans.
Styrgruppen beslutar:
att projektledarna skriver ett utkast till förslag på remissyttrande för styrgruppen att ta
ställning till.

§14

Övriga frågor

Önskemål om kompetensutveckling för anställda på kulturinstitutioner och
förvaltningar
Vi vill gärna erbjuda kulturarbetare från institutioner och förvaltningar till en dag där de får
möjlighet att sätta sig in i den nyanläroplanen. Projektledarna ser gärna att Skolcheferna
tillsammans utformar en sådan dag.
Friskolorna
Vi får inte glömma friskolorna. Som det ser ut just nu finns det några i Kalmar kommun.
Södra skolan, Waldorfskolan, Montesori och Karl-Oskarskolan. Dessa har möjlighet att ta
del av samma utbud och resurser som de andra skolorna.
Styrgruppen föreslår att respektive kommun ansvarar för kontakten med friskolor gällande
kultur i skolan.

§15

Nya mötesdatum

Det beslutas att kommande möten för styrgruppen ska hållas
● den 22 november 2011 och
● den 15 februari 2012
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Magnus Engvall
sekreterare

Ulf Bexell
ordförande

