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Handlingsplan för kulturens roll i lärande, i 
Kalmars förskolor och skolor, och basplan för 
resor till kultur och institutioner 2011- rev. 2020. 
Förskola, grundskola och grundsärskola erbjuder barn/elever möjlighet att 
möta kultur. De får under tiden i förskola och skola ta del av aktiviteter med 
olika uttrycksformer, som språk, bild, musik, drama och dans. Detta ger flera 
möjligheter till barns/elevers eget skapande. Samt få kännedom om samhällets 
kulturutbud.  
 
Genom professionell kultur vidgas mötet med omvärlden. Det kan ge upple-
velse som sker ” här och nu” och väcka frågeställningar och nyfikenhet. Att 
koppla läroplanens mål till kulturen stärker elevers helhetsyn och förmåga att 
se de stora perspektiven. Estetiska lärprocesser gynnar elevernas kunskapsut-
veckling, och syftar till högre måluppfyllelse och högre meritvärde.  
 
För att garantera allas lika rätt till kvalitativa kulturupplevelser har Utbildnings-
förvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning en arbetsordning och 
basplan för professionell kultur och institutionsbesök. 
 
Handlingsplanen beskriver:  

 Samordning av kultur i förskola, särskola och grundskola. 

 Basplan för professionell kultur, del av estetiska läroprocesser i för-
skola och skola. 

 Samordning och samverkan med kulturarrangörer. 

 Att barn/elever ges möjlighet att medverka genom hela processen. 

 Utvärdering av kultursatsningar sker med esmaker enkät. 

 Resor till kultur och institutioner 
 

Grundskolans samarbete med Kulturskolan. 

 Kulturskolans pedagoger i musik/drama samarbetar med pedagoger i 
åk 2, under läsåret. 

 Kulturskolan erbjuder elever i förskoleklass – åk 3 en pedagogisk mu-
sik- och teaterföreställning på Kalmar Teater, (Musikkul). Samt kuli2 
(kultur i åk 2), under läsåret. 

 Kulturskolans pedagoger och elever deltar vid t ex FN-dag, skolavslut-
ningar. 
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Samordning av professionell kultur 

Grundskola och grundsärskola 
Förvaltningskontoret (Kultursamordnare). Ansvarar för: 

 Bjuda kulturombud till länets utbudsdagar. Därefter bjuds deltagarna 
till planering av kultur på förskolor och skolor.  

 Upphandla central kultur och skapande skola.  

 Organisera föreställningar och ansvara för genomförandet.  

 Uppföljning av central kultur och skapande skola via esmaker enkät.  

 Informera på internsidan Piren. 

 Delta i arrangörsträffar, inspirationsdagar och kompetensutveckling 

 
Kulturombud i förskola och skola  

På varje förskola, särskola och grundskola ska finnas en/flera kulturombud 
med uppgift:  

 Bevaka aktuellt kulturutbud på internsidan Piren.  

 Göra elever delaktiga i planering. 

 Delta i arrangörsträffar, inspirationsdagar, kompetensutveckling. 

 Informera aktuell information på enheten. 

 Vara med på plats, med vaktmästare vid föreställningen. 
 

OBSERVERA vid föreställningar - Respektive pedagog ansvarar för förbere-
delser och efterarbeten med sin barngrupp/klass. 

 
Förutsättningar för kultursamordning 
För att kultursamordning ska bli möjlig, bokas lokaler i förskolor och skolor. 
Det är till stor hjälp om vaktmästare bidrar med hjälp. 

Resor till professionell kultur och institutioner 

Resor till kulturaktiviteter och institutioner som samordnas centralt, betalas av 
Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning.  
Följande gäller: 
I första hand ska barn/elever ta sig själva till olika aktiviteter, dvs. gå eller cykla.  
 
Principen för resor är att: 

 Resepengar ska användas till pedagogiska aktiviteter/besök på institut-
ioner. Ersättning utgår inte för fritidshemmens aktiviteter. 

 Ersättning utgår endast för resor till institutioner/evenemang i basplan 
för professionell kultur och institutionsbesök. 

 Is- och simhallsbesök gäller undervisning för f-klass – åk 3. 

 Resor till Fredriksskans gäller friidrottstävlingar. 

 Resor till kulturarrangemang gäller kultur som samordnas centralt. 

 OBSERVERA, alla resor ska i första hand ske med kollektivtrafiken. 
 
Enheterna beställer resorna. Blankett ”Rapport kulturresor” finns i verksam-
hetshandboken och ska mailas till ekonom på förvaltningen i samband med 
beställning. ELC ankomstregistrerar och mottagningsattesterar fakturorna. 
Därefter skickas fakturan till utbildningsförvaltningen resp. Södermöre kom-
mundelsförvaltning. Ovan nämnd blankett bifogar ekonomen fakturan.  
 
Enligt nuvarande avtal med KLT är varje barn/elev berättigad till en gratis 
kulturresa per år. Kulturansvarig på enheten ansvarar för bokning av KLT-
resor och nyttjande av gratisresa.  
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Basplan för professionell kultur 

Barn och ungdomar i Kalmar kommun ska under sin förskole skoltid genom 
kultursamordning eller direkt av sin förskola/skola få minst dessa kulturytt-
ringar som en del av sin verksamhet för att långsiktigt stärka kulturens roll och 
bidra till estetiska lärprocesser: 
 
Under tiden i förskolan 
Fem kulturutbud varav minst 
1 Teaterföreställning 
1 Musikföreställning 
1 Dans/rörelseföreställning      
1 professionell för 5-åringar gm kultursamordning 
Konstnärsbesök  

 
Under tiden i förskoleklass - årskurs 3 
Fem professionella utbud varav minst 
1 Teaterföreställning 
1 Musikföreställning 
1 Dans/rörelseföreställning 
1 Film 
Författarbesök  
Konstnärsbesök 
Kulturskolans årliga Musikul på Kalmar Teater utgör ett av de fem utbuden  

 
Under tiden i årskurs 4–6 
Sex professionella utbud varav minst 
1 Teaterföreställning 
1 Musikföreställning 
1 Dans/rörelseföreställning 
1 Film 
Författarbesök  
Konstnärsbesök  

 
Under tiden i årskurs 7–9  
Sex professionella utbud varav minst 
1 Teaterföreställning 
1 Musikföreställning 
1 Dans/rörelseföreställning 
1 Film 
Författarbesök  
Konstnärsbesök  

Samverkan med kulturlivet 

Under förskole- och skoltiden ska barn/elever i Utbildningsförvaltningen och 
Södermöre kommundelsförvaltning besöka Kalmar Teater, minst en gång och 
Byteatern minst en gång. Båda förvaltningarna samverkar med lokala och reg-
ionala kulturinstitutioner som: 
Kulturskolan 
Biblioteket 
Kalmar läns museum  
Kalmar länsmusik  
Kalmar konstmuseum 
Teater och konstkonsulenter  
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Riksteatern Kalmar län   
Byteatern  
Reaktor sydost 
Dans i sydost, samt lokala och regionala kulturutövare 

Skapande skola - statsbidrag 

Syfte - att stärka samverkan mellan skola och professionell kultur. Mål att ele-
ver ska få tillgång till flera uttrycksformer inom kultur och ge möjlighet till eget 
skapande. Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget. 
Skolor erbjuds ett varierat program som ska följa de kommunprioriterade om-
rådena. Kulturombud, lärare och elever är delaktiga i planering.  

Central kultur/ kulturgaranti - kommunala medel 

Syfte - att ta del av många olika uttrycksformer som språk, bild, musik, drama 
och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.  

Utvärdering 
Sker via esmaker enkät. Utvärderingen ligger till grund för kommande års an-
sökan till Kulturrådet. 

Basplan för institutionsbesök 

För att barn/elever ska få möjlighet att besöka kulturinstitutioner även om 
förskolan eller skolan ligger utanför centrum antogs 2007, basplan för institut-
ioner som förskolor eller skolor kan resa till på centrala medel. Syfte att ge lik-
värdighet över hela kommunen. Basplanen har tagit fram med hjälp av perso-
nal som arbetar med barn/elever i olika åldrar. 
Då det inte är möjligt att gå/cykla till aktiveten, är KLT i första hand den  
transportör som används. I undantagsfall nyttjas buss enl. upphandlat avtal.  
Val av transportmedel/transportör bestäms av: 

- Antal som ska åka till aktiviteten. 

- Vart aktiviteten ligger i förhållande till skolan/förskolan. 

- Ålder på eleverna/barnen. 
 
Under tiden i förskolan (en av varje)  
Skälby 
Slottet 
Konstmuseet och Ateljén 
Länsmuséet 
Krusenstiernska 
Stadsbiblioteket och lokala bibliotek 
 
Under tiden i förskoleklass – årskurs 3 (en av varje) 
Slottet 
Konstmuséet och Ateljén 
Länsmuséet 
Brandkåren 
Krusenstiernska 
Kläckeberga gård 
Lägerskola/exkursion inom Kalmar kommun 
Stadsbiblioteket 
Simhallen/ishallen för undervisning 
Bondgård 
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Under tiden i årskurs 4–6 (en av varje) 
Slottet 
Konstmuséet och Ateljén 
Länsmuséet 
Sjöfartsmuséet 
Stadsbiblioteket 
Simhallen – endast för elever som ej är simkunniga 
Stadsvandring 
Lägerskola/exkursion inom Kalmar kommun 
Barometern/Östra Småland årskurs 6 
Miljö/energibesök se nedan 
 
Under tiden i årskurs 7–9 (en av varje) 
Slottet 
Konstmuséet och Ateljén 
Länsmuséet 
Stadsbiblioteket 
Fredrikskans – friidrottstävlingar 
Stadsvandring/Domkyrkan 
Lägerskola/exkursion inom Kalmar kommun 
Ungdomsmottagningen 
Miljö/energibesök t ex reningsverk, Draken, återvinning 
 
 
 
Mats Linde                         Lena Thor 
Förvaltningschef   Förvaltningschef 
 
 


