Skol- och kulturpolitiker i regioner och kommuner, samt ansvariga tjänstemän,
välkomnas till konferensen

Skola & Kultur

- en resa från praktik till politik


Hur skapas förutsättningar för samverkan mellan skola och kultur?



Vilken roll kan kulturen spela i skolans verksamhet?



Hur kan beslutsfattare bidra till en skapande skola med ökad måluppfyllelse?

Datum: Fredagen den 9 maj 2014
Tid: 09.30-15.30 (morgonkaffe och registrering från 08.30)
Plats: KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar

Projektet Skola & Kultur i Kalmar län har sedan 2011 undersökt hur man med eleven i
centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt kan verka för ökad måluppfyllelse.
Arbetet har omfattat metodutveckling, kunskapande och nätverksbygge och har bland annat
resulterat i den regionala strategin RELEVANT. Initiativtagare till uppdraget är Regionförbundet i
Kalmar län och Riksteatern.
För mer information om konferensen samt projektet se: skolscenen-skola-kultur.riksteatern.se
Dagen är kostnadsfri. Anmälan sker via denna länk.
OBS! Begränsat antal platser.
Välkomna!
Katarina Ellborg
Projektledare Skola & Kultur

Magnus Engvall
Projektledare Skola & Kultur

Skola & Kultur
Fredagen 9 maj 2014
Program
08.30

Registrering och fika.

09.30

Välkomna

Jonas Hellberg, ordförande barn- och ungdomsnämnden Kalmar.

RELEVANT

Konsten att skapa en strategi för samverkan mellan skola och kultur.
Katarina Ellborg och Magnus Engvall, projektledare för Skola & Kultur, om den
regionala strategin i Kalmar län.

Skapande skola - möjlighet eller hinder

Anna Lund, forskare vid Linnéuniversitetets Centrum för kultursociologi.
Om utvärderingen av Skapande skola och om vikten av långsiktighet,
delaktighet och samverkan.
Bensträckare med frukt
Gruppdiskussioner under ledning av:
● Isak Benyamine, Riksteatern ● Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet
● Per Dahlbeck, Malmö lärarhögskola ● Birgitta E Gustafsson, Linnéuniversitetet
● Ulf Nilsson, Rektor Södermöreskolan ● Pia Wretlind, Kultur i Väst
12.00

Lunch på Glasverandan

Varken klätterstege eller klotterplank
– tankar om skolan, skolsyn och kulturens roll.
Föreläsning med Bengt Göransson, tidigare skol-, utbildningsoch kulturminister.
Bensträckare med eftermiddagsfika

Slutreflektion
- med ledarna från gruppdiskussioner ovan.

-15.30

Fortsättning följer
Håkan Brynielsson, regiondirektör, Regionförbundet Kalmar län,
om hur en region kan förvalta och utveckla samverkan mellan skola och kultur.

