Kulturgaranti för barn och unga i Ystad
Antagen av Kultur och Turismnämnden 17 november 2010 § 76
Antagen av Barn- och Utbildningsnämnden 25 november 2010 § 99

Varför kulturgaranti?
Ystads kommun vill att alla barn ska få kulturupplevelser, skapa själva och
möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i förskolan och skolan. Ystads barn
och unga ska ha stor möjlighet att inspirera och påverka kulturutbud och
lärprocesser.
Kultur är ett viktigt verktyg i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Det
kulturutbud som erbjuds barnen ska spegla en mångfald konstnärliga och
kulturella uttrycksformer.

”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva,
utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.”
( LPO 94)

”Barn och elever garanteras tillgång till kulturupplevelser. De ska också få
kunskap om kulturarvet och olika kulturella uttrycksformer. Kultur integreras
och ingår som en naturlig del i verksamheten så att barn och elever inspireras till
att själva skapa och uttrycka sig.”
(Barn- och Utbildningsplan för Ystads kommun 2010-2014)

”Grunden för vår syn på kultur är att konst, upplevelser, skaparkraft och
nytänkande utgör centrala och identitetsskapande delar av den mänskliga
tillvaron. Vår kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella
konstarterna, men går även utanför dessa och ser närmare på var och hur kultur
skapas i dagens samhälle. Kultur ska både roa och oroa och synen på vad kultur
är ska vara bred, öppen och gränslös.”
(Kulturstrategi för Ystads kommun)
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Kulturgaranti
Barn och unga i Ystad ska få

Uppleva teater- och dansföreställningar, konserter, konst,
litteratur, film och kulturarv
Ur: Mål att uppnå i grundskolan LPO94
Skolan ansvarar för att varje elev
• har fått ett ökat intresse för att
ta del av samhällets kulturutbud

Ur: Riktlinjer LpFö98
Arbetslaget skall
ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de
funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt
få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Ur: Mål att uppnå i särskolan LPO94
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan
• har fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud

Utforska nya sammanhang, få nya insikter och kunskaper
och uppleva olika stämningar och känslor med hjälp av
kultur i olika former
Ur: Mål att uppnå i grundskolan LPO94
Skolan ansvarar för att varje elev
• kan utveckla och använda kunskaper och
erfarenheter i så många olika uttrycksformer
som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans

Uttrycka sig och själva skapa genom bilder, musik,
berättande, dramatik, form, rörelse…
Ur: Mål att uppnå i grundskolan LPO94
Skolan ansvarar för att varje elev
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande

Ur: Mål för förskolan LpFö98
Förskolan skall sträva efter att varje 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

Ur: Mål att uppnå i särskolan LPO94
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar
träningsskolan har utvecklat sin förmåga
• att använda olika uttrycksmedel i upplevelser
och för kreativt skapande
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För att uppfylla kulturgarantin erbjuder Ystads kommun
följande:
•

Kulturupplevelse i form av en föreställning eller motsvarande,
minst 2 gånger per läsår förskola (4-5-åringar) – åk 3,
minst 1 gång per läsår åk 4 - 9. Utbudet visas i första hand utanför
skolmiljön, till exempel på Ystads Teater. Transporter till och från
upplevelserna ingår för förskolor och skolor utanför Ystads tätort.

•

På Konstmuseet, Klostret och kommunbiblioteket finns anställda
kulturpedagoger och bibliotekarier. Förskolorna och skolorna använder
den kulturpedagogiska kompetensen i sin verksamhet och besöker
kulturinstitutionerna.

•

Ungdomens Hus och Kulturskolan bedriver kulturverksamhet
på elevernas fritid.

•

Kompetensutveckling i estetiska lärprocesser och upplevelsebaserat
lärande för alla pedagoger i förskolan och skolan motsvarande
en halv A-dag/fortbildningsdag per läsår.

•

På www.ystad.se finns ”Kulturmenyn” med idéer om hur man kan arbeta
med kultur i förskolan och skolan samt tips om kulturaktiviteter för barn
och unga.

•

Ystads kommun är aktiv i att söka medel från Skapande skola. Skolan är
huvudman för projektet.

•

Kulturnätet är en samverkansgrupp med representanter från förskola,
skola och kommunens kulturverksamheter som beslutar om och
utvärderar det inköpta kulturutbudet.
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