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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2021/8

§ 5 Handlingsplan kultur i skolan 2021-2023
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta Handlingsplan kultur i skolan 2021–2023 inför ansökan om statsbidrag, skapande
skola.
Reservation mot beslutet
Rolf Streijffert (SD) och Sverigedemokraterna lämnar in en skriftlig reservation mot
beslutet, bilaga § 5.

Ärendebeskrivning
Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa samverkar med Barn och utbildning kring
handlingsplanen för kultur i skolan. Kultur i skolan är ett flerårigt samarbetsområde som
möjliggör bibehållandet av den kvalitativa nivån på kultur i skolan men även utvecklar och
förbättrar kvalitativa kultursamarbeten med skolorna. En långsiktighet och kontinuitet i
arbetet bidrar till den kvalitativa upplevelsen för barn och elever.
En handlingsplan för kultur i skolan behöver finnas för att kommunen ska vara berättigad
att söka skapande skola-medel som fördjupar de kulturinsatser som kommunen
tillhandahåller. Det statliga bidraget ska
medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass,
grundskola och i vissa särskilda utbildningsformer. Bidraget ska öka elevernas eget
skapande genom möten med professionella kulturverksamheter/kulturaktörer och stärka
tillgången till kulturens alla uttrycksformer. Eleverna ska, utifrån sina förutsättningar, ges
tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp Skapande skolaprojekten. Syftet med skapande skola bidraget är att erbjuda möjlighet till fördjupning av
och komplement till skolans ordinarie uppdrag.
Arbetet med kultur i skolan grundar sig i FN:s konvention för mänskliga rättigheter,
Barnkonventionen som blev lag 2020, LGR11, de nationella kulturpolitiska målen samt
KAF:s uppdrag där kulturen som bas ska minska utanförskapet. KAF ska bidra till att barn
kommer till tals och kommer till sin rätt. Höörs kommun har sedan Kulturrådet började
med sina Skapande skola-utlysningar 2008 varit aktiva i att söka medel för förskoleklass
till åk.9. Arbetet är ett nära samarbete mellan BUN och KAF (dåvarande KFN.)
Kultursekreteraren samordnar och administrerar bidraget.
Varför behövs en handlingsplan med kulturgaranti?
Barnombudsmannen gör gällande att Barnkonventionens paragraf 31 ska tolkas och
tillämpas som att varje barn har rätt till lika tillgång till kultur. Det bör finnas en bredd av
kulturuttryck genom vilka barnen har möjlighet att uttrycka sig för att hitta sin egen röst.
Inkludering sker genom att barnet får sin röst hörd genom kulturen vilket i sin tur bidrar till
en ökad delaktighet i demokratiska frågor. Alla barn och elever behöver erbjudas ett
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kvalitativt och likvärdigt utbud av kulturyttringar. Hur detta organiseras är en rättvisefråga.
Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Alla familjer har inte möjlighet eller intresse av att
ge eleverna denna möjlighet varvid skolan och fritiden gemensamt kan förstärka detta.
Barnombudsmannen trycker på att det behöver vidtas åtgärder för att nå ut med kultur till
de som inte kan ta del av den. Barnrättsperspektivet måste beaktas inom kulturen.
Genom samarbetet mellan BUN och KAF kan nya insatser i KAF:s ordinarie verksamhet
på Älvkullen nå fler av kommunens elever med professionell kultur. Delaktighet och
kreativitet inom konst och kulturområden förebygger ensamhet, psykologisk ohälsa och
socialt utanförskap.
Genomförande kulturgaranti
Idag erbjuds totalt tre årskurser en kulturinsats med kommunala medel i skolan. I dessa
fall handlar det om scenkonst från Dansstationen respektive Riksteatern. Två insatser
finansieras av BUN och en av KAF. Dessa insatser bildar den nuvarande kommunala
kulturgarantin. Det finns en ekonomisk hållbarhet att arbeta utifrån de insatser som redan
görs inom BUN och KAF. Vi har ett nystartat samarbete med Älvkullen och ämnar
samverka med skolorna för att nå fler elever i målgruppen åk.6-åk.9 med professionell
kultur genom Älvkullens kulturpedagoger.
Sedan flera år finns det en barnkulturgrupp med kulturombud från skolorna som
tillsammans med kultursekreteraren sammanställer skolornas önskemål kring kultur.
Kulturombuden arbetar aktivt med kulturfrågan på skolorna. Under året har vi två
barnkulturmöten för att diskutera önskemål och genomförda projekt. Till mötet bjuds
också kommunens friskolor in. Kulturaktörer och andra samarbetspartners kan också
bjudas in till gruppen. Dialog sker med rektorer, lärare och kulturombud via
kultursekreteraren som håller i bokningar, bussar och initial kontakt med kulturaktören.
Önskemålen som samlas i barnkulturgruppen används också i den årliga skapande skolaansökan. Kulturgaranti och skapande skola insatser bidrar sammantaget till skolornas
måluppfyllelse.
Skapande-skola-processen
Under året samlar kultursekreteraren in önskemål om aktiviteter inom ramen för skapande
skola från skolorna. Arbetet med ansökan påbörjas under hösten. Ansökan för kommande
läsår skickas in i slutet av januari. Besked kommer i maj månad. Föregående läsårs
insatser redovisas i oktober. Önskemålen från skolorna sammanställs så att alla elever i
en årskurs får samma insats. Skolor som är mindre aktiva får ta del av det som erbjuds
för majoriteten. Fristående skolor får också ta del av kulturinsatserna.
Genom de nya skapande skola-riktlinjerna för bidraget ska vi erbjuda eleverna fördjupade
konstnärliga processer. Kompletterar vi med kommunala insatser och skapande skola
medel är målsättningen att nå alla elever med en kulturinsats i varje årskurs.
Budget
Barn- och utbildningsnämnden avsätter årligen 50 tkr för riktade kulturinsatser inom
skolans regi. Dessa medel dubbleras genom de regionala subventioner från
Dansstationen och Riksteatern, som kultursekreteraren söker, vilket möjliggör
scenkonstföreställningar för elever under skoltid. Kulturgården är en satsning för att barn
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och unga ska kunna utöva kulturaktiviteter och kan, på sikt, genom samarbete med
skolan skapa en hållbar struktur för kulturaktiviteter i skolan inom ramen för såväl
Kulturgårdens som skolans verksamhetsbudget.
Hur skapande skola-bidraget ser ut varierar från år till och medlen är aldrig garanterade.
Beviljat belopp under åren:
2009-02-26 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 110 000
2010-01-29 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 85 000
2011-02-02 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 45 000
2012-02-03 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 45 000
2012-12-18 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 358 000 avser 2013
2014-02-06 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 335 000
2015-01-29 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 200 000
2016-01-27 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 310 000
2017-01-27 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 300 000
2018-01-26 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 374 000
2019-02-01 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 445 100
2020-01-31 Skapande skola utbetalt till Höörs kommun 588 800
Läsåret 2021/2022 Ny ansökan skickas in i januari. Besked kommer i maj. Enligt de nya
riktlinjerna omfattas Förskolan inte längre av insatserna.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar att under rubriken Värdegrund och gemensamhet i
handlingsplan kultur i skolan ska följande meningar strykas:
Första meningen - Inom jämställdhet och HBTQ frågor arbetar vi för att bredda elevernas
och personalen bilder av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.
Femte meningen, sista delen - .. och särskilt uppmuntra könsrollsöverskridande
uttrycksmedel och uttryck.
Nionde meningen - Kulturskapande med ett mångfaldsperspektiv är en ingång till en
sådan förståelse.
Ingemar Kristensson (C), Christel Lindqvist (V), Johan Syréhn (MP) och Susanne
Asserfors (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämnden arbetsutskotts förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande Jörgen Ekman (L) ställer Rolf Streifferts (SD) yrkande mot barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enighet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
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förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Handlingsplan för kultur i skolan 2021-2023 inför ansökan om statsbidrag, skapande
skola.docx
2. Handlingsplan kultur i skolan 2021-2023 (002).docx
3. Kulturkompendium ht 18 vt 19-2.docx
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-25 (2021-01-25 BUN AU
§5).doc
_____
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