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Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun
Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker
sig från 2021 till 2024. Vi vill med denna plan strukturera och kvalitetssäkra det kulturutbud
som erbjuds på våra skolor och förskolor.
Syftet med planen
Avsikten är inte att begränsa kulturlivet till skolan, utan att få barn och ungdomar intresserade
av olika kulturyttringar, så att det blir ett naturligt inslag i vardagen såväl under skoltiden som
på fritiden. Barns och ungas tillgång till och medskapande av kultur är en viktig faktor för att få
en bättre förståelse för sin omvärld och sitt kulturarv, vilket skapar en känsla av sammanhang.
Det egna medskapandet i kulturella aktiviteter övar upp den egna skapande förmågan vilket ger
en ökad möjlighet till kreativitet.
Värdet våra barn och ungdomar får i mötet med olika kulturyttringar går inte att mäta.
Kulturupplevelser har möjligheten att bli viktiga byggstenar i det egna identitetsskapandet och
att ge motivation och insikt för utveckling.
Syftet med planen är sammanfattningsvis att via kultur bidra till växande och utveckling hos
kommunens barn och unga liksom att genom kulturupplevelser skapar glädje, livslust och
gemenskap.
Bakgrund
Gullspångs kommun ska ha ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga som ska
präglas av kvalitet och ta hänsyn till barns och ungas behov. I Gullspång kommun finns ett rikt
föreningsliv med vilka det finns stora möjligheter att pröva nya samarbetsformer i arbetet med
barn- och ungdomskultur. Gullspångs kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och
leva i. Genom ett aktivt arbete med barn- och ungdomskulturen finns möjligheter att öka
livskvaliteten, vilket i en förlängning bidrar till att göra kommunen till en attraktivare plats att
bosätta sig i.
Det finns några dokument som styr och vägleder Gullspångs kommuns arbete med barn- och
ungdomskulturen. Det är Läroplanen Lgr 11, Läroplanen för förskola Lpfö18 samt
bibliotekslagen. Dessa dokument är styrande för verksamheten. I läroplanen formuleras att
"Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans
verksamhet." Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att
se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska
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uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. (skolverket.se) I förskolans
läroplan beskrivs att barnen ska ges förutsättningar för att utveckla sin kulturella identitet samt
kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle
präglat av många samt intresse för det lokala kulturlivet. I bibliotekslagen fastslås allas rätt till
bibliotek i sin kommun, och om rätten till fria lån. Skollagen säger även att elever i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor. (skolverket.se)
Planen har framtagits i samarbete med kommunens elever, pedagoger samt kultursamordnare.
Detta har skett via enkätundersökningar. Sammanställningen av enkäterna har till viss del fått
styra utformningen av planen.
Vision
Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld.
Mål
Kommunens barn och unga ska ges möjlighet att under sin skolgång få uppleva och pröva på
olika kulturformer. De ska även ges möjlighet att påverka det kulturella utbudet. Målen
konkretiseras under rubriken för genomförande.
Organisation och ansvar
I Gullspångs kommun finns en barn- och ungdomskulturgupp som träffas regelbundet. I
gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare från samtliga skolenheter och
folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är barnkultursamordnaren. Gruppen ansvarar för
planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi. Barnkultursamordnaren genomför
de av gruppen tagna besluten och är kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och
ungdomskultur.
Kulturyttringar som omfattas av barn- och ungdomskulturplanen
De kulturfenomen som barn och unga i Gullspångs kommun ska få ta del av är film, konst,
litterat ur, scenkonst samt kulturarv.
Alla barn och unga ska erbjudas film med variation och kvalitet. Film ger erfarenheter och
upplevelser av spänning, humor, sorg och glädje. Filmen kan ge motbilder till rasism och
förtryck. Filmen är ett sätt att berätta.
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Alla barn och unga ska ha tillgång till böcker och få inspiration till läsning. Tidig kontakt med
böcker hjälper till att utveckla språket. Biblioteken ska öka läsintresset och bidra till att barn lär
sig läsa och utveckla sitt språk. Senast vid sex års ålder ska alla barn få lära känna biblioteken.
Biblioteken ska gratis tillhandahålla bildning, kunskap och läsupplevelser.
Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva scenkonst. Dans, musik och teater hjälper oss
att uppmärksamma och bejaka våra känslor och har en unik möjlighet att skildra människans
vardag. Uttryckssätten är verktyg som kan hjälpa oss att hantera vardagen. Alla barn och unga
ska få ta del av konst. Att uppleva konst väcker nyfikenhet, utvecklar fantasin och ger lust till
eget skapande.
Alla barn och unga ska få kunskap om det lokala, regionala och internationella kulturarvet. Att
få en inblick i kulturarvet skapar en förståelse och ett sammanhang.
Mål
För att nå dessa mål så har vi gjort en genomförande tabell över när kulturaktiviteterna ska ske.
Schemat är fast och gäller alla barn och unga i kommunen under sin skolgång.
Ekonomi
För genomförandet av barn- och ungdomskulturplanen har Gullspångs kommun anslagit 24 000
kronor per år. Västra Götalandsregionen bidrar med lika mycket som kommunen satsar.
Respektive rektorsområde bidrar till busskostnader inom kommunen.
Genomförande
Nu följer en tabell över när de olika kulturaktiviteterna ska ske. Schemat är fast för att
säkerställa att alla barn och unga i kommunen under sin skolgång ska få ta del av samtliga
aktiviteter.
Utöver de aktiviteter som finns i tabellen kommer barn och ungdomskulturgruppen under den
planerade tidsperioden 2021- 2024 föra en återkommande diskussion om hur pedagoger kan
besöka och använda sig av befintliga kulturarvsplatser i sin undervisning. Vilka
kulturarvsplatser har vi i kommunen och hur kan de på ett bra sätt befrukta undervisningen?
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Bokpåsar
Förskola
F-Klass
Åk.1
Åk.2
Åk.3
Åk.4
Åk.5
Åk.6
Åk.7
Åk.8
Åk.9

Bokprat

Författarbesök

Frans. G.
Bengtsson

X

Scenkonst

Bio

Ekhagens
Forntidsby

X åk 5
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Uppföljning
Varje år ska en uppföljning ske för att redovisa vilka kulturaktiviteter som genomförts. Detta
ska ske skriftligen för att därefter redovisas till barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Barnkultursamordnaren ansvarar för redovisningen.
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