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INLEDNING 

Det är viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta mötet med kultur och ges möjlighet att  
utveckla sitt eget skapande både inom och utanför skolan. Alla barn och unga ska ha möjlighet att ta del av 
kommunens kulturerbjudande och få stöd i att utveckla sina egna idéer och intressen. 

Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens positiva inverkan på många olika områden.  
Forskare menar att kultur bidrar till bättre skolresultat, minskad stress, förbättrad hälsa, ökad entreprenörskap 
samt gynnar språkutveckling och skapar en känsla av tillhörighet bland barn och unga.

Kultur har, oavsett definition, inverkan både på oss som individer och på de samhällen vi bor och verkar i. 
Kultur ger perspektiv och verktyg för att ifrågasätta oss själva och skeenden i världen omkring oss. Kultur 
kan skapa sammanhang, tillhörighet och gemenskap.

Ett rikt och varierande kulturliv som ger möjligheter till att uppleva och skapa kultur ökar människors  
livskvalitet men kan även fungera utvecklande på samhället i sig. Undersökningar visar att ett aktivt  
deltagande i kultur öppnar människors sinnen och skapar en vana att möta nya situationer. Denna öppenhet 
kan bidra till utveckling av nya lösningar och ge ökad innovationskraft inom många områden. 

SYFTE 

Kulturgarantin är en handlingsplan i arbetet med kultur för barn och unga i Falköping kommun och ska på ett 
tydligt sätt förklara verksamhetens struktur samt vilka kulturverksamheter Falköpings kommun erbjuder barn 
och unga.

Målen och riktlinjerna för verksamheten kommer från följande styrdokument.

Falköpings kommuns kulturstrategi
Barnkonventionen
Grundskolans läroplan LGR11
Förskolans Läroplan LPFÖ98

Kultur i skolan ska ge barn och unga möjlighet att möta professionella kulturaktörer och varierade konst- och 
kulturformer under sin skolgång. Kultur- och fritidsförvaltningen söker dessutom årligen bidraget om  
Skapande skola från Kulturrådet samt arrangörsstöd från Förvaltningen för kulturutveckling,  
Västra Götalandsregionen som ett komplement till Kultur i skolan.

Handlingsplanen ska revideras årligen.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

- Goda förutsättningar för kulturupplevelser och skapande för alla barn och unga ska finnas både på   
 skoltid och fritid. 

- Barns och ungas innovationsförmåga och lärande ska stärkas genom medskapande och egna initiativ   
 till kulturaktiviteter både i skolan och på fritiden. Delaktighet, lust och glädje ska prioriteras. Barn och
 unga ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförande och utvärdering av projekt
 och aktivteter.

- Kommunens verksamheter ska i samverkan med andra aktörer utveckla kulturanknutna mötesplatser    
 i olika former. Mötesplatserna ska vara spridda över kommunen, vara välkomnande, tillgängliga 
 och inbjuda till delaktighet och upplevelser.

- Kommunens verksamheter ska stödja och samarbeta med arrangörer, evenemang och aktiviteter som 
 bidrar till ett varierat kulturutbud. 

ROLLER OCH ANSVAR
Kulturgarantin är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och  
utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun. Samordning av Kultur i skolan görs av kulturstrategen på 
uppdrag av Barn och Utbildning.

Barnkulturteam
Barnkulturteamet ansvarar för samordning av kulturaktiviteter för barn mellan 0-12 år på fritiden samt  
fungerar som samordnare för kultur i skolan. Barnkulturteamet består av kulturstrategen (sammankallande), 
samordnare barn och unga på biblioteket, museipedagog och rektorn på musikskolan.

Ungkulturteam
Ungkulturteam har uppdrag och ansvar för att möjliggöra aktiviteter för, med och av unga, 13 och 25 år, på 
fritiden. I ungkulturteamet ingår kulturstrategerna (sammankallande), en fritidspedagog, projektledare för 
lovaktiviteter, avdelningschef  för den öppna ungdomsverksamheten och undomsstrategen.

Kulturombudsgruppen
Kulturombudsgruppen formulerar och strukturerar arbetet med kultur i skolan, väljer ut gemensamma projekt 
och fungerar som kontaktvägen in i skolan. Gruppen samordnas av kulturstategen och träffas två gånger per 
termin. I gruppen finns representanter från alla kommunens grundskolor och gymnasiet. Ingår gör även  
representanter från biblioteken, museet, musikskolan och förskolan. Kulturombudsgruppen ansvarar även för 
att eleverna och lärare har inflytande och erbjuds delaktighet i urval av projekt inom kultur i skolan.  
Kulturombuden på alla skolor samlar in behov och önskemål från elever och lärare samt gör utvärderingar av 
genomförda kulturprojekt.

KulturCrew Falköping 
KulturCrew består av unga i olika åldrar (högstadiet-gymnasiet) som har ett intresse i kulturevenemang.  
KulturCrew får utbildning i arrangörskap genom regionens förvaltning för kulturutveckling. De får lära sig 
om marknadsföring, arrangörskap, scenteknik m.m. Gruppen jobbar med egna arrangemang och befintliga  
arrangemang inom kommunen som riktar sig till barn och unga. KulturCrew får handledning av  
ungdomsstrategen och fritidsledare inom den öppna ungdomsverksamheten. KulturCrew är också  
referensgrupp för kultur i skolan. Deltagandet i KulturCrew är ideellt.  
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KOMMUNENS AKTÖRER MED KULTURUTBUD FÖR BARN OCH UNGA

Falbygdens museum
Ett museum med bred kulturhistorisk verksamhet, med tyngdpunkt på arkeologi. Synliggör bygdens kulturarv  
genom utställningar och programverksamhet. Under rubriken ”Kul på museet” erbjuds kontinuerligt olika  
program för barn och familjer.  

Ekehagens forntidsby
Ett arkeologiskt friluftsmuseum och en av Nordens största forntidsbyar! Med hjälp av rekonstruerade miljöer, 
guidningar och aktiviteter levandegör de förhistorien.

Musikskolan
Erbjuder möjligheter att lära sig spela, sjunga, dansa, agera och drilla. Lektionerna ges enskilt eller i grupp.  
Musikskolan har en stor ensemble- och projektverksamhet som är gratis för inskrivna elever. 

Öppen ungdomsverksamhet
Kultur- och fritidsaktiviteter för ungdomar i Falköpings kommun. Arbetar för att väcka lust och skapa möjligheter 
för ungdomar att själva driva sina egna idéer. Verksamheten finns på fritidsgårdarna i Floby, Vartofta, Stenstorp, 
Kinnarp, Gudhem samt Ungdomens hus i Falköping. 

Falköpings bibliotek
Huvudbiblioteket i Falköping, filialer i Åsarp, Kinnarp, Broddetorp, Stenstorp, Vartofta, Floby. 
Litteratur- och läsfrämjande aktiviteter för barn i alla åldrar, mindre scenkonstarrangemang för barn och familjer. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, strategisk avdelning kultur
Samordnar, bokar, köper in kulturupplevelser, arrangemang och skapandeaktiviteter till barn och unga i skolan och 
på fritiden. Ansvarar också för att söka externa medel från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet. 
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KULTUR I SKOLAN 

Mål

- Alla elever från förskolan till åk 2 på gymnasiet ska ha möjlighet att ta del av minst ett professionellt 
 kultur pedagogiskt projekt eller en kulturupplevelse per läsår.

- Alla elever i grundskolan ska få prova och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer under sin skolgång. 

- Alla elever ska besöka minst ett besöksmål inom kultur/kulturarv under sin skolgång.

- Alla lärare ska få stöd i form av handledning/information för att kunna förbereda och efterarbeta 
 kulturupplevelser/ projekt. Detta för att eleverna ska kunna bearbeta, lära sig förstå och analysera de 
 upplevelser de får.

- Kultur i skolan ska fungera som ett stöd för skolan att nå läroplanens mål.

- Elever och lärare ska ha inflytande i planering, genoförande och utvärdering av de kulturaktiviteter som  
 erbjuds inom skolan.

Planeringsprocess

1. I början av höstterminen skickas en enkät ut om kultur i skolan till alla lärare och elever i grundskolan,  
förskolan, särskolan och gymnasiet. Frågorna i enkäten handlar om vilka upplevelser/skapandeprojekt eleverna 
och lärare skulle vilja få i skolan samt vilket tema eller ämne det skulle kunna kopplas till.  

2. Kulturstrategen tillsammans med barnkulturteamet och kulturombudsgruppen tar sedan fram ett programförslag 
av olika projekt och aktörer baserat på svar från enkäten och läroplanens riktlinjer. 

3. Programmet presenteras och diskuteras i olika ämnesnätverk/grupper inom skolan och med kulturcrew under 
slutet av höstterminen/ början på vårtermin. 

4. Utbudet väljs av kulturombudsgruppen tillsammans med Kulturstrategen.

5. Aktörerna bokas och projekt förbereds och förankras hos ämneslärare cirka 6-12 månader innan genomförande.

6. Höstens program skickas ut i juni, vårens program skickas ut i oktober/november. 

7. Utvärderingar av projekt görs kontinuerligt under läsåret med en sammanställning i slutet av varje termin.

Utgångspunkten för arbetet med kultur i skolan är skolans läroplan. Det innebär att alla projekt är kopplade till 
målen i olika ämnen och/eller skolans värdegrund. För varje projekt beskrivs vilket mål om ska uppnås och vad 
som ska göras för att uppnå målet.

Budget
För att garantera att alla elever från förskolan till och med gymnasiet har tillgång till kulturupplevelse eller  
skapande aktivitet avsätts 500,000 kr per kalenderår. Budgeten administreras av kulturstategen. Därutöver ska 
externa medel sökas årligen som komplement till ordinarie verksamhet. 
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FÖLJANDE ERBJUDS INOM KULTURGARANTIN

I SKOLAN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, STRATEGISKA AVDELNINGEN KULTUR GARANTERAR: 
• Varje elev från förskolan till åk 2 på gymnasiet ska få möjlighet att ta del av minst ett kulturpedagogiskt  
 projekt eller en kulturupplevelse per läsår. 
• Externa medel ska sökas varje läsår för särskilda kulturpedagogiska projekt inom skolan. Projekten fokuserar  
 på eget skapande och är riktade till specifika åldrar eller specifik skola med särskilda behov av  
 kulturutveckling. 
• Skolor eller enskilda klasser kan ansöka om resebidrag för kulturella besöksmål inom Västra Götaland.
• Framtagande av program som innehåller kalendarium, schema, handledningar för för-och efterarbete.

MUSIKSKOLAN GARANTERAR: 
• Varje elev i årkurs 2 erbjuds introduktion till Musikskolans utbud 
• En kulturproduktion per läsår för årskurs F och 1 på hösten
• En kulturproduktion för kommunens förskolor 3-6 åringar på våren.
• Dans kring granen för kommunens förskolor 4-7 åringar.

FALBYGDENS MUSEUM GARANTERAR:
• Falbygdens museum skickar ett skolprogram en gång/termin med erbjudanden om program/visningar, info 
 om kommande utställningar på museet samt info om arbetsmaterial som finns tillgängligt på webben.
• Program/visningar på museet av alla utställningar eller visningar i landskapet.
• Erbjuder stadsvandring till skolorna.
• Arbetsmaterial, som finns att använda och hämta på webben, samt museilådor för utlån till skolorna.  
•  Museets personal finns som resurs och service för förskola och skola. Medhjälp till att plocka fram fakta. 
•  Möjlighet att använda museets arkiv i skolarbetet. 

EKEHAGENS FORNTIDSBY GARANTERAR: 
• Alla elever i årskurs 3 erbjuds på höstterminen kostnadsfria skolprogram samt fria bussar. 
• Möjlighet att boka även andra program, exempelvis längre ”matlagningspass” eller lägerskola (mot avgift).
• Möjlighet för andra årskurser att boka skolprogram, lärodagar eller lägerskola - anpassat efter förmåga och   
 kunskapsnivå (mot avgift).

FALKÖPINGS BIBLIOTEK GARANTERAR: 
• Boklek för årskurs F
• Källkritik för årskurs 6
• Bokprat och boksamtal (både på huvudbiblioteket och filialer)
• Bokpåsar, boklådor, temabackar som pedagog beställer utifrån tema, läsnivå med mera. 
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PÅ FRITIDEN 

UNGA
Ungkulturteamet har ansvar för att alla unga i Falköpings kommun ges möjlighet att uppleva och skapa 
kultur samt att utveckla egna idéer på sin fritid. Det är också ungkulturteamets ansvar att unga i 
Falköpings kommun känner till dessa möjligheter och att sänka trösklarna för att öka deltagandet.

Mål

• Att skapa strukturer och system som möjligör för unga att utveckla sina egna idéer, såsom  
arrangemang eller skapande aktiviteter.

a) Inspiration 
b) Guidning 
c) Ekonomiskt stöd 
d) Marknadsföring  

• Att arrangera och samordna ett varierat utbud av kulturupplevelser och skapande aktiviter för unga 
personer att delta i.

a) Inventering av andra evenemang/önskemål
b) Program med aktiviteter
c) Marknadsföring

BARN
Barnkulturteam ansvarar för bokning och samordning av kulturaktiviteter för barn mellan 0 och12 år på 
fritiden. Det är barnkulturteamets ansvar att alla barn och deras vårdhavare i Falköpings kommun vet om 
dessa möjligheter och att trösklarna är så låga som mycket för att möjliggöra ett ökat deltagandet.

Mål
• Att arrangera och samordna ett varierat utbud av kulturupplevelser och skapande aktiviter för barn att 

delta i.

a) Inventering av andra evenemang/önskemål
b) Program av aktiviteter
c) Marknadsföring
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FÖLJANDE ERBJUDS INOM KULTURGARANTIN

PÅ FRITIDEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, AVDELNINGEN KULTUR GARANTERAR: 
• Skapande- och upplevelsebaserade kulturverksamhet för barn och unga som familjelördagar, 
 skaparverkstäder och evenemang
• Ge ut ett barnkulturprogram 3 ggr/år med samlad info om kulturaktiviteter som kommunen samt andra  
 aktörer arrangerar för barn 0-12 år i Falköpings kommun
• Ekonomiskt bidrag och stöd till unga som vill arrangera själva genom Unga tar ordet-potten
• Samordning av barnkulturteam och ungkulturteam

MUSIKSKOLAN GARANTERAR: 
• Avgiftsbelagd undervisning i olika ämnen, t.-ex. instrument, sång, drama, drill, musiklek, dans, danslek  
 för barn och unga 4-19 år
• Barnrytmik för 0-1-åringar

FALBYGDENS MUSEUM GARANTERAR:
• Minst en barninriktad utställning per år
• Familjevisninga, minst 4 ggr/år
• Bebiskul! (program för föräldralediga) 2 ggr/år
• Kul på museet! (program för barn/barnfamiljer) 4 ggr/år
• Sport- och höstlovsaktiviteter, tillsammans med biblioteket på ett tema
• Pysselverkstad och andra sktiviteter för barn under hela året i samband med basutställningarna eller 
 tillfälliga utställningar

EKEHAGENS FORNTIDSBY GARANTERAR: 
• Dagliga aktiviteter anpassade för barn och familj under sommarsäsongen
• Att erbjuda särskilda programdagar för barn och familj varje onsdag under sommaren
• Familjevisningar dagligen under sommaren
• ”Knattenatta” (skaparverkstad för alla barn) i samband med Konstnatten i Falköping och Tidaholm

BIBLIOTEKEN GARANTERAR: 
• BVC/Barnvårdscentral och Familjecentralträffar på huvudbiblioteket i Falköping
• Scenkonstupplevelser på huvudbiblioteket, minst 3-4 ggr/år
•  Scenkonstupplevelse och/eller sagostunder på biblioteksfilialerna
• Sport- och höstlovsaktiviteter tillsammans med museet på ett tema

ÖPPNA UNGDOMSVERKSAMHETEN GARANTERAR:
• Taggalov – gratis aktiviteter för barn och unga under skolloven på olika orter i Falköpings kommun. 
• Stöd till unga som vill skapa egna kulturaktiviteter.


