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Vision
I Melleruds kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla barn och unga, genom olika
uttrycksformer, ska få ta del av ett varierat och rikt kulturutbud.
Vi vill låta barn och unga växa och utvecklas genom att bereda dem möjlighet till eget
kulturellt skapande.

Målsättning
Målsättningen är att ge alla barn och unga i kommunen, genom hela förskole- och
skoltiden, möjlighet att delta i och uppleva olika kulturformer, såväl under skoltid som
under fritid.
Verksamheten skall omfatta olika kulturformer såsom: teater, dans, musik, konst, litteratur,
film (skolbio) mm.
Via Ungdomsrådets ledamöter i Kulturbruket på Dals styrelse, ge barn och unga möjlighet
att påverka det offentliga programutbudet.
Kulturskolans olika ämneskurser gör det möjligt för barn och unga att ta del av eget
kulturellt skapande, enskilt eller tillsammans med andra.

Dokument som ligger till grund för barnkulturplanen
Artikel 31 FN:s barnkonvention
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation
anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”
Ur Lgr 11, kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.”
”De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musice¬rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i
skolans verksamhet.”
Ur Lpfö 98 reviderad 2010
"Förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,
rörelse, sång och musik, dans och drama."
Riktlinjer: Ge barn möjlighet att få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
Bibliotekslagen (2013:801)
Regional kulturstrategi- och regional kulturplan 2020–2023 Västra Götalandsregionen
Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
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Biblioteksplan för Melleruds kommun 2015–2020

Barnkulturgruppens representanter
Kulturbruket på Dal
Biblioteket
Förskolan
Fagerlidskolan
Nordalsskolan
Karolinerskolan
Särskolan
Åsens skola
Åsebro skola
Rådaskolan

kultursamordnaren, sammankallande
barn-och skolbibliotekarien
2 representanter
1 representant
1 representanter
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

Gruppen träffas under terminerna och ansvarar för planering och fördelning av
kulturevenemang riktade till barn och unga under skoldagen. Detta som en del av det
estetiska förhållningssättet i skolan under läsåret.
Gruppen är referensgrupp vid arbetet med Skapande skola-ansökningar.

Samtliga representanters ansvar i barnkulturgruppen
•
•
•
•
•

Ha ett intresse för barnkultur, samt vara insatt i aktuellt programutbud
Ha mandat från rektor/arbetslag på respektive enhet att representera
dem man är satt att representera
Vara informerad om regler och direktiv kring regionens arrangörsstöd
samt teatergruppernas arrangörsinformation
Ta eget ansvar och initiativ
Förmedla barnkulturgruppens beslut, samt tider och datum för
arrangemanget till berörda lärare. Skolorna beställer, vid behov, själva
bussar till arrangemangen

Kultursamordnaren för Kulturbruket på Dal
•
•
•
•

Är en representant bland flera
Samordnar och utför beställningar av kulturarrangemang
Bokar lokaler och hotell, samt är kontaktperson
Ansvarar för rapportering till Västra Götalandsregionen för utbetalning av
arrangörsstöd
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Ekonomi/arrangörsstöd
Kommunens satsning:
KUN/Enhetschefsgruppen avsätter en totalsumma/budgetår som barnkulturgruppen
förfogar över och fördelar.
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen avsätter varje år pengar till det regionala
arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka
arbetet med kultur för barn och unga.
Alla kommuner har en reserverad summa av stödet. Summan baseras på antalet barn
mellan 3 och 19 år som bor i kommunen. Arrangörsstödet ska komplettera kommunens
egna satsningar på kultur för barn och unga.

Barnkulturgruppens uppdrag
Utifrån givet anslag bidra till att tillgodose barns och ungdomars behov av kulturella
upplevelser. Detta innebär att barnkulturgruppen ska ha mandat och kompetens att
terminsvis prioritera åldersgrupper och skolenheter samt välja typ av arrangemang.
Barnkulturgruppen arbetar med åldersgruppen 0–19 år.

Aktiviteter i barnkulturgruppens regi
Barnkulturgruppen ansvarar för att anordna aktiviteter för, av och med barn och unga
under skolans läsår. Detta ska ske under professionell ledning.
Giltighet
Barnkulturplanen skall revideras vart femte år eller vid behov.
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