Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun
Inledning
FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår
gemensamma ambition att skapa en kulturplan.
Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s
barnkonvention där barnets rätt till yttrandefrihet och ett rikt kulturliv är fastslagna.
Flera artiklar ur FN:s konvention ger vägledning för ansvar och arbete med
kulturverksamhet för, med och av barn och ungdomar.
Kulturplanens syfte
Att formalisera riktlinjerna för barnkultur i Kulturhuset.

Mål
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.1






Verksamheten uppmuntrar till att stärka barn och ungdomars deltagande i
olika kulturverksamheter och kulturupplevelser
Verksamhet som stimulerar till eget skapande
Medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling, kontakt- och
nätverksbyggande för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte
Fortbildnings- och inspirationstillfällen för lärare

Biblioteken











Biblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen tillhandahålla olika medier som
förmedlar mångfald
Öka läsintresset och stimulera till språkutveckling hos barn och ungdomar
Erbjuda deltagande på föräldramöten i förskola
Ge föräldrar och lärare god kännedom om barn- och ungdomslitteratur
Erbjuda både barn och föräldrar regelbundna aktiviteter så som sagostunder,
bokcirklar och författarbesök för olika åldrar
BVC-träff för alla nyblivna föräldrar
4-årsboken
Studiebesök och eget lånekort för alla 6-åringar
Studiebesök för skolår 2, 4 och 6 samt studiebesök för högstadieelever
Sommarboken och vinterboken

Programverksamhet
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Kulturprogram kan både fylla funktionen av konstupplevelse men också ha
pedagogisk ambition som möter skolans mål
Kulturprogram och kulturverksamhet ska erbjudas i olika kommundelar
Alla grundskolor och gymnasieskolan erbjuds musik-, dans- och
teaterföreställningar
Alla grundskolor och gymnasieskolan erbjuds skolbio vid två tillfällen per
läsår
Kulturell fritidsverksamhet erbjuds så som musik-, dans- och
teaterföreställningar, föreläsningar och workshops

Pedagogisk verksamhet







Den pedagogiska konstverksamheten i konsthallen verkar för att utveckla
barn - och ungdomars bildförståelse och källkritiska tänkande
Den pedagogiska museiverksamheten verkar för att utveckla barn och
ungdomars förståelse för kulturarvet och källkritiskt tänkande
Alla grundskolor och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri pedagogisk visning
i konsthall och museum
Alla grundskolor och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri workshop i
anslutning till visningar. Genom dessa kommer eleverna i kontakt med olika
konstnärliga tekniker och material.
Kulturell fritidsverksamhet erbjuder möjligheten att arbeta med olika
konstnärliga tekniker och material samt att delta i offentliga visningar i
konsthall och museum

Ekonomi
Medel av förvaltningens budget avsätts årligen till kulturupplevelser för barn och
ungdomar.
Västra Götalandsregionens arrangörsstöd gäller för engagemang av professionella
utövare och är riktat till barn och unga. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per
kommun och fungerar som ett komplement till kommunens eget kulturstöd.
Arrangörsstödet är uppdelat i ett subventions- och ett omkostnadsstöd.
Arrangörsstödet är en nödvändighet för att verksamheten ska kunna fortsätta att
bedrivas i samma omfattning.
Sedan 2017 har verksamheten fått stöd till lovverksamhet från myndigheten för
unga och civilsamhälle (MUC).
Organisation
En gång i månaden sammanträder programrådet med representanter från hela
verksamheten för att planera utbudet.
En gång i månaden sammanträder barnbibliotekarierna för att planera utbud.

Sammankallande samordnare och kontaktperson gentemot Västra
Götalandsregionens kultursekretariat för arrangörskapet i kommunen är tjänsteman
från Alingsås kulturhus/Kultur- och fritidsförvaltningen.
Lokaler
Palladium är huvudarena för scenkonst
Museet
Kulturhuset
Sollebrunn
Ingared
Föremålsmagasinet
Vid behov hyr verksamheten in sig i externa lokaler
Avslutning
Vart tredje år skall Kulturplan för barn och unga utvärderas av Kultur- och
fritidsnämnden genom uppföljning av styrdokument, mål och åtagande.
Utvärderingen återkopplas till Kulturhusets tjänstepersoner.

