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Barn- och ungdomskulturverksamhet -  ett kommunalt ansvarsområde 

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för 

världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra egna och andras levnadsvillkor. De ska 

inspireras och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och utveckla sitt eget skapande. Kulturen 

ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Kulturverksamhet kan utveckla talanger som 

inte kan uttryckas på annat sätt. Olika kulturella uttryck kan användas som pedagogiska hjälpmedel, ge 

möjlighet till att arbeta ämnesöverskridande och i grupper med olika sammansättning. 

Kulturpolitik 

Barns och ungas rätt till kultur är ett prioriterat område inom kulturpolitiken. Kulturrådet har ett tydligt 

uppdrag att stärka barns och ungas kulturella rättigheter och fördelar årligen ett bidrag (Skapande skola) till 

grundskolan för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Statsbidraget har funnits 

sedan 2008 och har successivt utökats till att omfatta grundskolans alla årskurser samt förskoleklass. Det utgör 

ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan och är ett exempel på hur samverkan 

stärks mellan skolan och det professionella kulturlivet på lokal, regional och nationell nivå.   

Kommunen har dock ett eget ansvar för att barn och unga får tillgång till kultur både på fritiden och inom 

förskolans och skolans ram. Målet är att barn och unga ska få möjlighet till eget skapande och även möta 

professionella utövare inom teater, musik, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, 

media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.  

Kulturverksamhet för barn och unga i Söderköpings kommun  

Ansvaret för verksamheten delas mellan Barn och utbildningsförvaltningen  och Serviceförvaltningen/Fritid, 

kommunikation och kultur. Kulturverksamhet i organiserad form erbjuds idag genom kulturskolan, 

kulturkontoret, biblioteket. Urvalet sker med hjälp av kulturombud och elevkulturombud från åk 7-9. Inom 

grundskolan erbjuds bild- och musikprofil.  

 

Kulturskolan 

Kulturskolans målsättning är att nå så många som möjligt av Söderköpings barn och ungdomar för att skapa 

en aktiv fritid med musik, drama/teater och bild/form. Skolan erbjuder undervisning i de flesta instrument 

och i sång. Alla barn som går i årskurs 1, 2 eller 3 har möjlighet att komma och prova instrument, bild och 

drama vid Öppet hus varje vår.  Kulturskolan har dramapedagoger som bedriver projektinriktade arbeten på 

alla kommunens skolor tillsammans med övriga lärare på kulturskolan och med grundskolans klasslärare.  

 

 

 

 

 



 

 

I årskurs 4-6 bedrivs undervisning ute på alla de kommunala skolorna under namnet musikprofil på den tid 

som avsätts till elevens val. Musikklass i årskurs 7-9 finns på Ramunderskolan. Kulturskolans ämneskurser är 

delvis avgiftsfinansierade, kommunfullmäktige fastställer avgifternas storlek varje år. 

 

Kulturkontoret  

Kulturombud från samtliga förskole- och skolområden diskuterar varje termin kommande utbud och 

utbudsdagar. Ett brett utbud anpassade till barnens olika åldrar erbjuds. Eleverna ska uppleva minst en 

professionell kulturaktivitet samt se en film på bio per läsår. Kultursekreteraren planerar och verkställer de 

olika kulturaktiviteterna. Ett antal kulturprojekt genomförs också med stöd av t ex regionen eller Kulturrådet 

och barnfamiljer erbjuds varje år både skapande verksamheter och upplevelser. 

 

Biblioteket 

Enligt bibliotekslagen är barn och ungdom en särskilt viktig målgrupp. Förutom att förmedla ett aktuellt 

behovsanpassat bestånd av medier och bibliotekstjänster sker samarbeten med förskola, skola och kulturskola 

med läsfrämjande insatser. Mål för verksamheten finns i den av fullmäktige fastställda Biblioteksplanen. 

 

Samverkan 

Samverkan och samarbete med fria kulturgrupper, kulturföreningar, studieförbund med flera ska alltid 

eftersträvas. I kommunen finns Barnsamverkansgruppen 0-12 år och Samverkansgruppen för äldre ungdomar 

under ledning av kommunens folkhälsosamordnare där ett flertal aktörer finns representerade, som polisen, 

kyrkan, studieorganisationer och olika kommunala verksamheter etc. Här sker breda insatser för att främja 

barns och ungdomars utveckling långsiktigt och här planeras kulturarrangemang och kulturprojekt varje år. 

 

Inriktning för barn- och ungdomskulturverksamheten  

 Alla barn och ungdomar, 0-20 år, skall ges möjligheter till personlig utveckling och ökat lärande 

genom att delta i, inspireras av och uppleva kulturell verksamhet.  

 Det kulturella utbudet skall vara skapat speciellt för barn och ungdomar, deras åsikter och önskemål 

skall tas tillvara när beslut fattas om utbudet. De skall erbjudas likvärdiga kulturella upplevelser var än i 

kommunen de bor, både på fritiden och inom kommunal verksamhet. 

 Alla barn och ungdomar inom förskole- och skolverksamhet skall kontinuerligt ges möjlighet att 

uppleva professionell kultur samt ges möjlighet att besöka de större kulturinstitutionerna i regionen. 

 De som vill spela ett instrument eller sjunga i kör skall erbjudas detta under skoldagen eller på fritiden. 

När undervisning i nya uttrycksformer efterfrågas skall möjligheten till detta undersökas. 

 Insatser skall göras för att nå barn och ungdomar där det finns särskilda behov. 

 

 



 
 

 Pedagoger och andra berörda skall erbjudas olika informations- och utbildningsinsatser som syftar till 

att stimulera till hög delaktighet och kompetens i arbetet med kultur för barn och unga. 

 Alla barn och ungdomar skall med olika kulturella metoder och program utforska Söderköpings 

kulturarv. Barn från förskolan t o m gymnasiet skall minst vart tredje år få delta i guidade visningar 

eller andra aktiviteter om Söderköpings historia och kulturarv. 

 Offentliga kulturprogram anpassade för barn skall anordnas vid ett flertal tillfällen/år och entréavgifter 

skall undvikas eller vara låga. 

 Ungdomar som vill arrangera egna kulturprogram skall kunna söka stöd för detta genom ett riktat 

arrangörsstöd. 

 Biblioteket arbetar för att främja barns och ungas läsning, intresse för litteratur, skrivande och 

berättande. Genom samarbete med exempelvis Kulturskolan och Vetenskaparna ska barn i förskola 

och skola årligen erbjudas medverkan i läsfrämjandeprojekt.  

 Bokprat, visning av biblioteket och informationssökning ska erbjudas alla elever minst 2 gånger under 

deras grundskoletid. Biblioteket ska även vända sig till barn under deras fritid med aktiviteter, såsom 

exempelvis skrivarverkstad eller bokklubb. 

 


