Arbetsplan för
Kultur i skolan och förskolan
Kulturstrategi för barn och unga 2019-2021

Planen omfattar barn i förskolan och grundskolan till och med årskurs nio på skoltid.
Arbetsplanen för Kultur i skolan och förskolan kopplar till Barnkulturplanen som övergripande
beskriver hur de olika enheterna arbetar med kultur riktat mot barn och unga.
Vart tredje år skall arbetsplanen utvärderas och uppdateras efter remiss hos berörda parter.
Arbetsplanen är upprättad av barnkulturproducenten på Kultur- och fritidskontoret 2020 i
samråd med samordnaren för Skapande skola/förskola och kommunens evenemangschef.
Senast reviderad 2020-04-24.






















Kommunens barnkulturproducent (anställd av Norrtälje kommun) sammanställer ett
utbud av kulturprogram för alla skolor och förskolor i kommunen, privata såväl som
kommunala. Detta för att säkerställa att alla enheter erbjuds konstnärliga insatser i
samklang med Lpfö 98 och Lgr 11.
Utbudets omfattning regleras av den budget som fastställs årligen av Kultur- och
fritidsnämnden och Barn- och skolnämnden.
Alla enheter i kommunen omfattas av utbudet som är helt gratis och frivilligt att delta i,
kommunala såväl som fristående förskolor, skolor och familjedaghem.
Utbudet omfattar många kulturformer som teater, musik, dans, föreläsning och
skolbio för att eleverna ska få möta alla former av konstnärliga uttryck.
Utbudet presenteras för barn från förskolan till åk 9 samt i mån av tid även gymnasiet.
Utbudet tas fram av barnkulturproducenten i samråd med samordnaren för Skapande
skola/förskola, kultursekreteraren och kulturombud från alla enheter i kommunen.
Kulturombuden representerar även barnen och ombeds att ta in synpunkter från dem.
Alla kulturombud kallas till en träff per termin.
Särskolans elever och andra specialklasser har möjlighet till anpassade program.
Egna möten hålls mellan särskolans kulturombud och barnkulturproducenten och
samordnaren för Skapande skola.
Barnkulturproducenten lägger fram utbudsidéer med hög kvalitet som
överensstämmer med barnens och personalens önskemål. Önskemålen förmedlas av
kulturombuden. Personal och barn kan även inkomma med önskemål direkt till
barnkulturproducenten via en digital plattform på kommunens hemsida.
Barnen ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen.
Handlingsplanen, kulturinsatserna, urvals- och utvärderingsprocesser revideras och
utvecklas i samråd med personal och barn på återkommande kulturombudsträffar.
Möjlighet till utvärdering av programmen finns alltid tillgänglig i ett formulär på
hemsidan och skall informeras om i samband med programmet.
Utbudet presenteras dels på en digital plattform på kommunens hemsida och även i
en katalog som trycks en gång per termin. Katalogen distribueras till alla skolor,
förskolor, fritids och familjedaghem som finns i kommunen, privata såväl som
kommunala.
Lokala professionella kulturutövare engageras för att styrka långsiktig samverkan
mellan förskolan och det lokala kulturlivet.
Kommunens institutioner (Bibliotek, Ung fritid, Konsthallen, Norrtälje museer)
samverkar genom regelbundna möten under hela året. Gruppen kallas
“Programgruppen” och en representant från respektive enhet deltar och förmedlar all
information tillbaka till sin enhet. Kultursekreteraren är sammankallande.

