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Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla utställningsverksamheten och 
nå en större publik vill de bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete dels med 
Sala kommuns skolor, men även med andra inrättningar i regionen. l!n ide som de 
vill titta närmare på är om det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk 
verksamhet i Västmanlands län. Syftet med detta är att främja barn och ungas 
möjligheter att uppleva och skapa konst samt utveckla den konstpedagogiska 
kompetensen i länet. 

Beredning 

Petra jablonskl fåredrar ärendet 

Bilaga KFU 2014/8, projektbeskrivning från Agu1!limuseet och missiv från Petra 
Jablonski 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att Sala kommun ingår i försturlien till mobil konstpedagogisk verksamhet, samt 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen för egen budget, förutsatt att medfinansiering från landstinget 
Västmanland beviljas. 

Michael PB Johansson (M) yrkar som tilläggsyrkande 

att kommunens finansiering också förutsätter 
a.t!;_Sala konstfårening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblad (S) och Michael PB Johanssons 
(M) yrkanden. 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande 

BI!SLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att Sala kommun ingår i fårstudien till mobil konstpedagogisk verksamhet, samt 

att fåreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen får egen budget, förutsatt att medfinansiering från landstinget 
Västmanland beviljas. 

att kommunens finansiering också förutsätter 
a.tt.Sala konstförening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 
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Bakgrund 
Kultur- och fritidsutskottet tog del av Aguelimuseets projektbeskrivning vid 
sammanträde den 17 december 2013 där Aguelimuseet söker medel för att undersöka 
förutsättningarna för museet som bas för mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län. Vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 januari 2014 
beslutades att Sala kommun ska ingå i förstudientill mobil konstpedagogisk verksamhet, 
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen för egen budget, förutsatt att medfinansiering frän landstinget 
Västmanland beviljas samt att Sala konstförening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 

Som ett av två befintliga konstmuseer i länet, behöver Aguelimuseet arbeta med den 
konstpedagogiska verksamheten för att nä en större och bredare publik, med särskilt 
fokus på barn och unga. Genom en förstudie kan behoven kartläggas, vad som krävs för 
att uppfYlla dessa behov samt en kalkyl över kostnader redovisas. Förstudien planeras 
under sommaren och hösten 2014 och syftet är att främja barn och ungas möjligheter att 
uppleva och skapa konst samt utveckla den konstpedagogiska kompetensen i länet. 
Syftet är också att den mobila enheten ska kunna nä fler människor ute i länet som pga 
avståndet inte har möjlighet att ta del av den konstpedagogiska verksamheten. 

Förstudiens mål och vision 
Förstudiens mål är att skapa underlag och ett finansieringsförslag för en heltidstjänst för 
konstpedagog samt deltid för verksamhetsledare att utveckla konstpedagogiska arbetet 
(och vara pol för konstnärer som arbetar i konstpedagogiska sammanhang). Förstudien 
ska påvisa hur den konstpedagogiska verksamheten ska se ut i samarbete med Västerås 
konstmuseum samt visa hur verksamheten integreras i skolans undervisning och om 
den kan utgöra en del av kulturgarantin eller RIK verksamheten. l förstudien kommer 
kommunikationen med skolorna i Sala kommun vara viktig samt skolor i de nordligare 
kommunerna i Västmanland, främst Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. 

Visionen är att barn och unga i Sala kommun ska besöka museet och uppleva och skapa 
konst minst en gäng under sin skoltid och att fler barn och unga i Sala kommun och 
omkringliggande kommuner ska fä möjlighet att uppleva och skapa konst i skolan 
och/ eller på fritiden. 

Genomförandet av törstudien 
För att kunna genomföra förstu di en krävs en ansökan till projektbidrag frän Landstinget 
Västmanland senast den 1 april, där kommunen avsätter medel till förstu di en. Den totala 
kostnaden förförstudien är 87.000 kr där en projektledare frän Aguelimuseet ingår. 

jag föreslär att Kommunstyrelsen beslutar 



att Sala kommun ingår i förstu di en om mobil konstpedagogisk verksamhet i länet och 
bidrar med 41.000 kr. 

Petra Jablonski 
Kulturentreprenör Sala kommun 
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Projektbeskrivning 

Aguelimuseet som bas för en mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län 

Introduktion 

Som en del i AgUE!Iimuseets arbete med att utveckla utställningsverksamheten och nå en 
större publik vill vi bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete dels med Sala kommuns 
skolor, men även med andra inrättningar i regionen. En ide som vi vill titta närmare på är om 
det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk verksamhet i Västmanlands län. Syftet 
med detta är att främja barn och ungas möjligheter att uppleva och skapa konst samt 
utveckla den konstpedagogiska kompetensen i länet. l en sådan lösning skulle Agw§limuseet 
kunna fungera som samarbetspartner till Västerås konstmuseum i det pedagogiska arbetet 
och arbeta med skolor och andra grupper som p.g.a. avståndet tvekar att ta sig till Västerås. 
Det finns bara två museer i länet och det vore fördelaktigt att bygga upp samarbetet emellan 
dessa och det vore naturligtvis också ett bra stöd för Aguelimuseet, både i uppstartsfasen 
och i det fortsatta arbetet med pedagogiken. Den konstpedagogiska verksamheten vi tänker 
oss ska vara utformad på ett sådant vis att den på bästa sätt integreras i skolornas 
undervisning, t.ex. kan den utgöra en del av redan existerande program såsom kulturgarantin 
eller RIK. 

Det första steget i det här arbetet är att göra en förstudie under våren 2014, där vi kan 
undersöka förutsättningarna för museet som bas för mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län. l en sådan förstudie bör ingå en kartläggning av vilka behov som finns, vad 
som krävs för att uppfylla dessa behov och en kalkyl över vad detta skulle kosta. 

Förstudiens mål och vision 

Förstudiens mål är att skapa underlag och ett finansieringsförslag/plan för en heltidstjänst 
för konstpedagog samt deltid för verksamhetsledare att utveckla konstpedagogiska arbetet 
(och vara pol för konstnärer som arbetar i konstpedagogiska sammanhang). Förstudiens 
vision är att barn och unga i Sala kommun ska besöka museet och uppleva och skapa konst 
minst en gång under sin skoltid. Att fler barn och unga i sala kommun och omkringliggande 
kommuner ska få möjlighet att uppleva och skapa konst i skolan och/eller på fritiden. 

Organisation 

Projektledare vid Aguelimuseet samt arbetsgrupp: 
• Västerås konstmuseum, rådgivande kring hur en verksamhet kan se ut och byggas upp 
• Kungsängsgymnasiet, sala, pedagogiskt utvecklingsarbete ur ett skolperspektiv 
• Kulturombud från grundskolor i Sala 
• Tjänsteman på skolförvaltningen och representant för kulturfråge i Sala kommun 
• Moderna Museet, Ylva Hillström, konstpedagogisk resurs med fokus på samlingar 
• skolförvaltningscheffrån ev. samarbetskommun 
• Tärna Folkhögskola 



Samarbetspartners, t ex medverkan som inspiration i workshop: 
• Konstkonsulent Jämtlands län, har arbetat med en mobil konstpedagogisk verksamhet i 
flera kommuner 
• Ingrid Falk, kursansvarig för kursen Pedagogik och didaktik för konstnärer 

Genomförande av förstudien 

Ett viktigt fokus under förstudienskulle vara kommunikationen med skolorna i Sala kommun 
samt skolor i de nordligare kommunerna i Västmanland, främst Norberg, Fagersta och 
Skinnskatteberg. Ett antal möten och workshops genomförs där vi lyssnar på skolornas behov 
och presenterar olika sätt att arbeta med konst i samklang med läroplanen. l det arbetet 
skulle Västerås konstmuseum kunna spela en viktig roll i bistånd med rådgivning och 
föreläsare. Ett nära samarbete med sala kommuns egna grundskolor och gymnasium är en 
förutsättning för att en dylik verksamhet ska fungera. 

Upplägg: 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Kick-off workshop: vad är projektet, vilka ideer, kontakter och nätverk finns för 
att skapa en verksamhet? 

Research och enskilda möten med deltagare i arbetsgruppen. 

Workshop där ett utkast till pol presenteras och gruppen arbetar kring det 
materialet. 

Fortsatt formulering och finansieringsarbete, möten med finansiärer etc. 

Rapport presenteras för sala kommun och Landstinget Västmanland. 

Kalkyl förstudie 

Utgifter 

Lön/Arvode: 

-projektledare vid Aguelimuseet, 20% i 6 mån: 57 900kr (in kl. arbetsgivaravgifter etc.) 

-föreläsningar, inspiration t ex Jämtlands konstpedagogiska verksamhet: 15 OOOkr 

Materia V mat workshops mm: 10 OOOkr 

Resor: 20 OOOkr 

Totalt: 102 900kr 

Intäkter -detta är en kalkyl och inga intäkter är klara ännu 

Sala kommun: 49 OOOkr bidrag 

Landstinget Västmanland: 49 OOOkr 

Sa/a konstförening: 4 900kr samt arbetsinsatser vid workshops, seminarier etc. 

Johanna Byström Sims 

Intendent Aguelimuseet- Sala konstförening 


