Strategisk handlingsplan
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”Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben:
det digitala benet, kultur samt utepedagogik.
I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse hos eleverna så måste,
förutom elevens egen motivation och lust att lära,
elevernas alla resurser, förmågor och sinnen användas
och kunna få komma till sin rätt inom olika ämnesområden.
Kulturbenet är självklart med tanke på de kreativa och kulturella lärprocesser
vi kommunicerar genom bl.a.
kulturgaranti och Skapande skola för våra elever.”
Förvaltningschef Christer Olofsson, Kultur och Utbildning
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Inledning/bakgrund
Ystad uppfattas som en kulturstad av omvärlden. Ystads kommun framhåller också kulturen som en viktig del i sin identitet
och utveckling, där kultur för barn och unga spelar en betydande roll.
Förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Ystad är organiserade under Barn- och utbildningsnämnden som
tillsammans med Kulturnämnden sätter mål och ramar för förvaltningen Kultur och Utbildning. Kommunen har våren
2017 ca 2 800 elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola årskurs 1-9.
Ystads kommun har ansökt om, och erhållit, Skapande skola-bidrag sedan 2008.
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Kulturen i nationella styrdokument
FN:s barnkonvention, ligger till grund för Ystads kommuns arbete och en barnchecklista antogs 2015. Syftet är att
barnperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan. Flera av artiklarna handlar om barns rätt till kultur, att fritt
delta i det kulturella och konstnärliga livet samt yttrandefrihet. Detta står även omnämnt i skollagen, som också slår
fast att utbildningen ska ”främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare”.

Kultur, skapande och kreativitet lyfts fram på flera ställen i grundskolans läroplan Lgr 11, såväl i de två inledande
kapitlen som i kursplanerna. Kulturuppdraget har olika dimensioner, från de mer konkreta kunskapskraven, till att
eleverna ska få möjlighet till eget skapande och att använda olika uttrycksformer.
I de nationella kulturpolitiska målen slås barns och ungas rätt till kultur fast. I detta ingår en utvidgad satsning på
Skapande skola. I Kulturrådets regleringsbrev anges att Skapande skola-bidraget ska användas för barns och ungas rätt
till kultur och medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola.
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Kulturen i lokala styrdokument
 Kulturen finns med i kommunens målstyrning, som mål, åtaganden och aktiviteter. I förvaltningen Kultur o
Utbildning samsas utbildning och kultur under samma paraply. Det finns goda förutsättningar för långsiktighet
och ett gott samarbete där skola och kultur går hand i hand.
 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: set digitala, kultur samt natur/utepedagogik.
 Kommunen antog 2010 en Kulturstrategi för Ystads kommun, ett första steg i utvecklingen mot att kultur ska
ha en tydlig roll i samhällsbyggandet i Ystads kommun och vara en naturlig aspekt inom alla politiska områden.
 En Kulturgaranti för barn och unga, garanterar att alla barn, från 4 år i förskolan till och med årskurs 3
i gymnasiet, ska få Uppleva, Utforska och Uttrycka sig samt få minst en kulturupplevelse per läsår.
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Organisation och samarbete skola – kultur
 Skapande skola drivs från skolans håll, i samverkan med förvaltningens Område Kultur. På Kultur och
Utbildnings utvecklingsenhet har en av utvecklingsledarna samordnaruppdrag för Skapande skola.
Kontinuitet, långsiktighet och parallellt arbete med utvärdering, genomförande och planering borgar för
kvalitet. Alla kulturinsatser i Kulturgarantin och Skapande skola dokumenteras varje läsår sedan många år
tillbaka och synkas inom och mellan varandra. Varje år genomförs en fortbildningsdag med inriktning mot
kultur i skolan.
 Referensgruppen för Skapande skola fungerar som viktigt bollplank i planeringen av nya projekt, som en
viktig länk i elevdelaktigheten och som utvärderingsinstans. Gruppen har regelbundna träffar för att göra en
långsiktig plan för Skapande skola. Skolledarna informeras regelbundet.

 ”Barn på tvären” är en samverkansgrupp för alla i förvaltningen som arbetar med barnkultur. (samordnare,
kulturutvecklare, Biblioteket, Klostret, Konstmuseet, Kulturskolan, Ungdomens hus) . Skapande skola har varit
en stor gemensam del i detta samarbete, vilket lett till bättre samarbete, ökad samsyn och fler
beröringspunkter än tidigare.
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Organisation och samarbete skola – kultur
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Mål/fokus för läsåren 2017/2018 och 2018/2019
Målen har vuxit fram efterhand – samverkan mellan samordnare, kulturutvecklare, skolor, referensgrupp samt Barn-på-tvären-gruppen.

Demokrati och likvärdighet: ”Alla ska med” gäller, med nya långsiktiga prioriteringar för två år istället för ett år. Inkludering - att
alla skolformer och elever med olika behov deltar. Delaktighet och samverkan. Tydlig info/kommunikation.
Kultur i undervisningen: Stärka kulturens roll genom estetiska lärprocesser som integreras i undervisningen.
Kompetensutveckling för pedagoger. Lokala kulturaktörer/-pedagoger från olika kultursfärer. Kvalitet och professionalitet.
Processer: Långsiktighet och fördjupning, arbete i estetiska lärprocesser, inte enbart enstaka kulturupplevelser. Gärna ha en tydlig
mottagare för projektet.
Värdegrund och gemensamhet: Mångfald berikar, tolerans, möten mellan människor. Fokus på både del 1 och 2 i Lgr 11 och på
ämnenas kursplaner. Alla elever i samma årskurs får samma upplevelse.
Samhället: Synas mer utåt och i samhället – ”Dela Ystad med världen”.
Helhet: En naturlig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och kommunens målstyrning. Konkret exempel: IKT, film och digitalt
berättande ingår, liksom språk och värdegrund, i kommunens fokusområden, liksom i Skapande skola.
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Skapande skola läsåren 2017/2018 och 2018/2019
Vi har höga mål, ambitioner och kvalitetskrav på kulturaktörer och estetiska lärprocesser. Vi vill att alla elever
ska få ta del av Skapande skola, som har blivit ett naturligt och uppskattat inslag i undervisningen i Ystads
kommuns skolor. Kulturrådets uppmaning till huvudmän att göra prioriteringar för att se till att insatser och
tillgång till konst och kultur är jämlik och utjämnar klyftor mellan skolor har gjort att vi fått tänka om.
Efter funderingar hos samordnare och kulturutvecklare tillsammans med referensgrupp och Barn på tvärengrupp har Ystads kommun gjort prioriteringar efter Kulturrådets önskemål. Vi har en långsiktig plan med
prioriteringar och fördelar projekten över två år istället för ett år. Hälften av årskurserna deltar i år, och hälften
nästa år, då vi planerar att kopiera årets ansökan och upplägg. De nya direktiven, som bl.a. diskuterades på
möte med Kulturrådets Tua Stenström och Skånes barnkultursamordnare, gav god input att utveckla vårt tänk
och förstärka vår tänkta plan.
Vi bibehåller hög kvalitet och fördjupar lärprocesser, men gör ändå prioriteringar och drar vårt strå till stacken
genom att ansöka om en betydligt lägre summa i år utan att inskränka möjligheten för Ystads elever att ta del
av kultur, på längre sikt.
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”Kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och
personlig utveckling för den enskilde eleven.
Skolans kulturinsatser kan bli den fria arena som tillåter idéer att prövas och fantasin att blomma
utanför klassrummets eller hemmets begränsningar. Professionella kulturaktörer kan bidra till
skolutveckling genom att personalen i skolan får nya verktyg och ny inspiration i sin undervisning.”
www.kulturradet.se
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