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INTRODUKTION
Göteborg ska vara den jämlika
staden som bidrar till ett gott liv
för alla. En del av det arbetet är
att erbjuda alla barn och unga
tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur och en meningsfull
fritid är något som alla barn och
unga har rätt till, och kulturskolan
i Göteborg är en viktig del i det
arbetet.
Enligt Göteborgs stads kulturprogram ska alla kulturverksamheter
bidra till att öka och vidga delaktighet och deltagande, samt det är
särskilt viktigt att barn och unga
ges tillfälle till inflytande. Därför,
i samband med fördelning av
utvecklingsstöd 2016, gav kulturnämnden ett uppdrag till kulturförvaltningen att tillsammans med
kulturskolorna i Göteborg utveckla
arbetet med tillgänglighet, inflytande och delaktighet. Denna
handlingsplan är ett resultat av
detta uppdrag.

Denna handlingsplan är också ett
första steg för det gemensamma
arbetet att öka tillgänglighet, inflytande och delaktighet, och ska ge
förutsättningar till konkret handling. Den ska vara vägledande för
verksamheten fram till 2021 då en
större utvärdering av arbetet ska
göras. Handlingsplanen har tagits
fram under perioden maj 2016 -februari 2017 av enhetscheferna för
kulturskolorna i Göteborg.
Utgångspunkter
Kulturskolan är till för alla!
Kulturskolan ska vara en mötesplats för konstnärlig, personlig
och social utveckling som främjar
gemenskap, kreativitet och delaktighet. Kulturskolan ska inspirera
och väcka nyfikenhet.
Verksamheten bygger på frivillighet och baseras på alla likas värde.
Genom kulturskolan ska deltagare få möjlighet att upptäcka och
utöva många olika konstnärliga
uttrycksformer och språk utifrån
en bred definition av kultur och
med professionellt stöd och handledning. Det ska vara en plats där
pedagoger och deltagare utformar
verksamheten tillsammans och
lär av varandra. Kulturskolan skall
väcka lust till eget skapande och
göra skillnad för samhället.

Tillgänglighet, inflytande och
delaktighet är avgörande för att
skapa en kulturskola för alla, därför ska kulturskolan:

•Präglas av delaktighet, gemenskap och utveckling
•Ha en pedagogik som utgår från

barnets egna erfarenheter och
intressen
Ta tillvara barn och ungas egna
initiativ och kreativitet
Ha ett brett utbud och anpassas
för barn och unga i behov av särskilt stöd
Utveckla och förnya konstnärliga mötesplatser

•
•
•

Alla deltagare på Kulturskolan ska:

Mål och delmål för att uppnå
detta är:
ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN
Kulturskolan i Göteborg ska nå ut
till alla och vara tillgänglig för alla
barn och unga oavsett klass, kön,
etnicitet, funktionsvariation och
ålder. Kulturskolan ska bidra till
sänkta trösklar till kultur och kulturutövande. För att uppnå detta
ska kulturskolan satsa inom tre
områden:


•

1. Utveckla nya arbetssätt
och aktiviteter
Varje år pröva minst ett nytt
arbetssätt/aktivitet för att öka
tillgängligheten vilket dokumenteras och utvärderas
Varje år genomförs en gemensam konferensdag för alla kulturskolor i Göteborg då projekten presenteras och diskuteras,
metoder för reflektion utvecklas
2021 samlas erfarenheterna i en
gemensam bok

•Ha rätt att uttrycka sin mening •
•Ha inflytande på verksamhetens
utformning
•Känna delaktighet och inflytande
•Ha likvärdig möjlighet att delta i
kulturskolan
•

2. Utveckla samverkan
Öka föräldrars involvering i kulturskolan
Utöka samverkan och gemensamma projekt med fritid, andra
kulturaktörer och föreningsliv
Utöka samverkan med andra
verksamheter med samma målgrupp
Bygga på lokala initiativ som
pågår

•
•
•
•


•

3. Utveckla kulturskolans
kommunikation
Utifrån kommunikationsstrategin
ta fram en kommunikationsplan
anpassad till olika stadsdelars
behov och olika målgrupper
Utveckla ungt ambassadörskap
för kulturskolan i Göteborg
Bli mer synliga på olika platser
där föräldrar, barn och unga
finns tex föräldramöten på förskolor och skolor, på dialogmöten för nyanlända

•
•

ÖKA INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET PÅ KULTURSKOLAN
Att höja kompetensen och utveckla metoder för delaktighet och inflytande måste ses som en process
därför krävs en lärande organisation där medarbetare, pedagoger
och deltagare deltar. Målet är att
deltagarna ska kunna uttrycka sin
mening, ha inflytande på verksamhetens utformning och känna
delaktighet. För att göra detta ska
kulturskolorna:



1. Höja kunskapen om inflytande
och delaktighet hos kulturskolans medarbetare:

•Alla medarbetare på kultursko-

lan ska känna till och vara väl
förtrogna med handlingsplanen
och dess innehåll
Alla medarbetare ska få fortbildning i barnkonventionen och
konkreta metoder/pedagogik för
inflytande och delaktighet. Fortbildningen ska ske gemensamt
med alla kulturskolorna i Göteborg, på den egna kulturskolan
och enskilt genom tex handledning och reflektionstid
En lathund/checklista ska utvecklas för alla medarbetare som
stöd i arbetet med inflytande
och delaktighet

•

•



2. Öka deltagarnas inflytande på
verksamhetens utformning:

•Kulturskolorna ska pröva och

utveckla metoder och pedagogik
i syfte att öka deltagarnas inflytande och delaktighet. Dels på
kulturskolan som helhet och i de
enskilda aktiviteterna. Arbetet
dokumenteras och utvärderas
varje år
Utvecklingsarbetet med nya
metoder och pedagogik diskuteras på de gemensamma konferensdagarna i syfte att utbyta
erfarenheter och kunskap
Kulturskolorna ska arbeta aktivt
med bemötande och att ge plats
till deltagarna
Varje deltagare på kulturskolan
ska känna till hur och vad de kan
påverka
Deltagarna ska utvärdera verksamheten varje termin utifrån
inflytande och delaktighet

•

•
•
•

TIDSPLAN
2021 fyller Göteborg 400 år. Då ska
kulturskolan vara en välkänd kulturaktör och en självklar kreativ mötesplats för unga göteborgare.
Då ska verksamheten i organisation och innehåll uppfylla målen för
tillgänglighet, inflytande och delaktighet.
ANSVAR OCH GENOMFÖRANDE
Kulturskolorna i Göteborg ska fortsätta att driva utvecklingsarbetet
med tillgänglighet, inflytande och
delaktighet gemensamt över hela
staden. De ska gemensamt:

•Skapa förutsättningar för att
utvecklingsarbetet utvecklas
•Kunskapen kring kulturskolans

strukturer och förutsättningar ska
fördjupas hos cheferna i stadsdelarna, ex. arbetstidsavtalets
förutsättningar och möjligheter,
en chefsutbildning i dessa frågor
ska arrangeras
Funktionella lokaler är avgörande
för att kunna utveckla kulturskolan och kunna pröva nya aktiviteter och arbetsformer. Kulturskolans lokalbehov för målgruppen
6-19 år är definierade i ett til�-

•

lägg till stadens ramprogram för
grundskolelokaler. Detta tillägg
behöver antas och användas fullt
ut i alla berörda nämnder för att
säkra rum för kultur på stadens
skolor. I dokumentet klargörs
också att elever 15-19 år ska erbjudas kulturskola i specialutrustade
lokaler på strategiska platser där
samarbeten med stadens kulturinstitutioner kan utvecklas.
Handlingsplanen utgår från:

•Barnkonventionen
•Den statliga utredningen om

kulturskolan: En inkluderande
kulturskola på egen grund SOU 2016:69
Göteborgs stads budget 2017
och stadens prioriterade mål:

•

•Tillgängligheten till kultur ska öka.
Särskilt fokus ska ligga på barn,
unga och äldre.

•Göteborgarnas möjligheter till

delaktighet och inflytande ska öka.

•Jämlikt Göteborg
•Göteborgs stads kulturprogram
•Kulturskolans riktlinjer
Göteborgs stad
•Kulturskolans kommunikationsstrategi

www.goteborg.se/kulturskolan

