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Handlingsplan för kulturutveckling i Sala kommuns förskolor och 
skolor 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Sala kommun har cirka 21700 invånare och däribland cirka 2200 elever i 
grundskolan, inklusive förskoleklass. Verksamheten är fördelad på 13 skolenheter 
och 15 kommunala förskolor. Sala är Västmanlands läns till ytan största kommun 
och enheterna har stor geografisk spridning. På den minsta skolan finns ett 30-tal 
elever och på den största över 500. Det påverkar förutsättningarna att organisera 
exempelvis gemensamma kulturaktiviteter, så att de når alla elever. 

Läroplanen för grundskolan 
Enligt läroplanen för grundskolan skall skolan stimulera varje elev att bilda sig och 
växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

Skolan ansvarar för att eleven efter genomgången grundskola kan använda och ta 
del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt 
har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. 

Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen. 

Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. 

Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och 
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den 
som en lärande miljö. 

Läroplan för förskolan 
I läroplanen för förskolan, framgår det: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av 
olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse 
liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 
strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 
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konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” 

Förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. 

FN:s barnkonvention 
Artikel 13: ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av 
alla slag, i tal, i skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 
som barnet väljer.” 

Artikel 31: ”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till 
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.” 

SALAS SKOLVÄSENDES SYFTE MED KULTURVERKSAMHET 
I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. 
Kultur, både i form av utövande och som upplevelse, är ett ovärderligt stöd i det 
arbetet. 

Barn och ungdomar skall samtidigt ges livslånga färdigheter i att utöva och förstå 
kultur. Kulturen är också viktig för att ha en bra och behaglig uppväxt och må bra för 
stunden. Allt som skolan gör får inte ha sin utgångspunkt i vad som skall hända när 
barnen är vuxna. Livet är också här och nu! 
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KULTURGARANTI 
Sala kommun har infört kulturgaranti för förskolan, grundskolan och 
grundsärskolan. Genom den får de elever som genomgår grundskolan i kommunen 
pröva på olika kulturformer. 

Insatsen är ett komplement till den reguljära undervisningen och skall vara 
sammanvävt med uppdragen enligt läroplanen och kursplanerna. 

Planering sker i samverkan med skolorna, som också väljer vilka ämnen som skall 
inkluderas i satsningen. 

De kulturformer som ingår är följande: 

• Förskoleklass: musik/rytmik 

• Åk 1: Bild/form 

• Åk 2: Folkmusik 

• Åk 3: Drama 

• Åk 4: Berättande 

• Åk 5: Dans/Musik 

• Åk 6: Teknik/bild/berättande med lärplatta. 

• Åk 7: Slöjd 

• Åk 8: Drama 

• Åk 9: Musik 

Respektive skola kan stuva om i ordningen utifrån önskemål och förutsättningar.  
Det viktiga är att alla elever under sin skoltid i Sala får ta del av alla erbjudna 
kulturformer. Annan ordningsföljd kan alltså väljas bland det som erbjuds för 
årskurs f-6, respektive årskurs 7-9. 

Kulturskolan svarar för insatserna. Det är fokus på eget skapande och deltagande, 
alltså ingen ”upplevelsegaranti”. Insatsen motsvarar minst 3 tillfällen á 40-60 
minuter per klass och år. 

Skapande skola 
Därutöver kan satsningarna kompletteras med respektive skolas egna insatser, eller 
kommungemensamma satsningar med stöd av exempelvis Skapande skola. Det är 
viktigt att det som görs inom ramen för Skapande skola är av sådan art att det inte 
ersätter eller tränger ut kommunens eget åtagande. Skapande skola är ett 
komplement och verksamheten måste organiseras så att den snabbt kan förändras 
och att sådana förändringar inte kan uppfattas som nedskärningar i kommunens 
ambitionsnivå. 

Men medel för Skapande skola kan också användas som ett mer övergripande 
komplement på områden där Sala kommun vill göra särskilda insatser. Efterfrågan 
just nu, kanaliserad via rektorerna, är drama och dans. I samverkan med eleverna 
kan detta övergripande fokus flyttas till andra områden, exempelvis bild, form eller 
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litteratur. Sådant övergripande fokus på enskilda kulturformer bör gälla i högst tre 
år i rad. 

Elevers inflytande och utvärdering 
Av skolans styrdokument framgår att elever ska ges inflytande över 
undervisningens planering.  

Kulturgarantin i Sala är inför läsåret 2014-2015 återuppväckt, efter ett års uppehåll, 
då det stod klart att verksamheten inte kunde finansieras via kulturrådets medel för 
Skapande skola. Det är av största vikt att eleverna är involverade i utvärderingen av 
verksamheten och i direkt anslutning till detta planeringen av kommande års 
verksamheter. Det är samtidigt viktigt att eleverna har en konkret verksamhet att 
referera till, för att bedöma, utvärdera och bidra till utveckling inom.  

Kulturskolan planerar därför att inhämta respektive skolas elevråds synpunkter och 
ha elevmedverkan i samband med planeringen inför den årliga översynen av 
kulturgarantin och ansökan till Skapande skola.  

• Det arbetet skall inledas vecka 45, alltså direkt efter höstlovet. 

• Ansvarig för utvärderingen och elevernas inflytande är kulturskolechefen. 

• Syftet är att ge underlag till förbättringar av den kommunala kulturgarantin 
och utveckling och nya tankar kring hur Skapande skola kan komplettera 
detta. 

 

 


	Handlingsplan för kulturutveckling i Sala kommuns förskolor och skolor
	Förutsättningar
	Läroplanen för grundskolan
	Läroplan för förskolan
	FN:s barnkonvention

	Salas skolväsendes syfte med kulturverksamhet
	Kulturgaranti
	Skapande skola
	Elevers inflytande och utvärdering



