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KULTURGARANTI LOMMA KOMMUN
Alla elever i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan garanteras minst en professionell
kulturupplevelse per läsår. Det innebär att Kulturgarantin berör cirka 3900 barn i Lomma
kommun. Kulturupplevelsen sker på skoltid för att nå alla barn i kommunen. Målet är att
eleverna ska nås av en variation av kulturyttringar genom sin skolgång som en självklar del
av utbildningen.
Urvalet av föreställningar sker i samråd med skola och barnomsorg genom Kulturgrupperna
för skola respektive förskola. Kultur- och fritid beställer kulturprogram i samråd med skolrepresentanter, sköter kontakter med såväl artister som skolor samt koordinerar lokaler,
teknik, transporter, kontrakt, ekonomi mm.
Kulturgarantin utgår från Läroplanen:
”Skolan ska ta ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta
del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama samt har utvecklad kännedom
om samhällets kulturutbud”
(Ur Lgr 11)
Genom Kulturgarantin vill vi:
- Ge alla barn lika möjlighet att ta del av ett rikt kulturutbud och ge barnen en ingång till
kulturen som gemensam arena för samtal och reflektion.
- Genom kulturupplevelser ge perspektiv på tillvaron och skapa förståelse för hur allt hänger ihop; individen, människorna, kulturen, samhället och historien.
- Stärka kulturens roll i skolan och göra kulturen till en naturlig del av skolans lärande.
- Ge barnen tillgång till fler språk och uttryckssätt än det talade och skrivna ordet.
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
- Stimulera till fortsatt och fördjupat intresse för kultur.
Kulturgaranti – vad är det?
En kulturgaranti är ett politiskt förankrat beslut som garanterar kultur till en definierad
målgrupp.
Det ska finnas en avsatt budget och en tydlig ansvarsfördelning. En kulturgaranti måste
korrelera med skolans styrdokument. Ungefär hälften av Skånes kommuner arbetar med
någon form av kulturgaranti enligt Region Skånes undersökning 2011.

Utöver Kulturgarantin nås barn och unga i Lomma kommun av ytterligare kommunala
kulturinsatser:
SKAPANDE SKOLA
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Skapande skola är också en viktig del i kommunens arbete med kultur för barn och unga på
skoltid.
Lomma kommun söker årligen statliga Skapande skola-medel med målet att alla elever i
grundskolan ska kunna ta del av ett Skapande skola-projekt per läsår. Skapande skolaaktiviteterna ska vara ett komplement till kulturprogrammen där vi prioriterar processinriktade aktiviteter under kulturpedagogisk ledning och samarbeten med skånska kulturinstitutioner. Initiativet till Skapande skola-projekt kommer från skolan, gärna utifrån elevmedverkan och det är även skolan som planerar, genomför och utvärderar projekten. Budgeten
ligger hos Barn- och Utbildningsförvaltningen.
SKOLBIO
Lomma kommun stöttar skolbiobesök då skolklasser deltar vid filmvisningar i grannkommunerna Lund och Malmö som har organisationer för Skolbio. Det finns filmpedagogiskt
stöd att tillgå. Prioriterade årskurser är åk 5, 6, 8 & 9, men alla årskurser har möjlighet att
gå på Skolbio så långt medlen räcker. Skolorna planerar, bokar och genomför sina skolbiobesök. Kostnaden betalas av Kultur- och fritidsförvaltningen medan skolorna står för resekostnaderna.
SKOLBIBLIOTEK
En av skolbibliotekets främsta uppgifter är att verka läsfrämjande. Att se till att eleverna har
tillgång till mycket och varierad litteratur, tillgång till litteratur på den nivå där man befinner sig i sin läsning samt tillgång till hjälpmedel för att kunna tillägna sig litteratur även om
man har lässvårigheter. Tre skolor i kommunen har tillgång till fackutbildad bibliotekarie
som hjälper eleverna genom att tipsa om böcker som passar just den eleven. Det finns också en skolbibliotekssamordnare som ansvarar för samtliga skolbibliotek i kommunen, och
bidrar med råd och stöd.
Folkbiblioteken arbetar efter en läsfrämjandeplan som innebär att bibliotekarien kommer
ut till alla elever i år 3 tre gånger per läsår och till alla elever i år 5 en gång per läsår. Vid
dessa besök presenteras en mängd nya, gamla, spännande, roliga böcker. Syftet är att inspirera och stimulera barnen till att utveckla sin läsning.
Folkbiblioteken erbjuder service till förskolorna genom att förse avdelningarna med boklådor, erbjuda möjlighet att se på bio på biblioteken samt erbjuda möjlighet att delta vid sagostunder. Vid regelbundna ombudsmöten träffas representanter för förskolorna och bibliotekets personal och diskuterar samarbetsmöjligheter.

KULTURSKOLA
Kulturskolans pedagoger utgör en resurs för skolan, främst inom områdena dans och drama, där Kulturskolans pedagoger skräddarsyr projekt på förfrågan från skolan. Alla elever i
årskurs 2 deltar i ett dansprojekt. Dessutom erbjuder Kulturskolan undervisning på fritiden
till barn mellan 6 och 19 år inom områdena dans, teater, konst och musik. Cirka 800 elever
deltar i Kulturskolans verksamhet.
FRITIDSGÅRDAR
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Fritidsgårdarna bedriver kulturverksamhet på elevernas fritid. Det rör sig om dans, musik,
filmvisningar, grafittimålning mm utifrån barn och ungas önskemål.

OFFENTLIGA KULTURARRANGEMANG FÖR BARN OCH UNGA
Lomma kommun arrangerar årligen åtta Krokodilkonserter i samarbete med Musik i Syd.
Det är familjekonserter som riktar sig till barn mellan 3-8 år. Folkbiblioteken erbjuder sagostunder, bio för barn, skollovsaktiviteter m.m.

Lomma kommun arbetar även med UKM – Ung Kultur Möts. Vi genomför årligen en lokal
UKM -festival, där unga mellan 13-20 år får möjligheten att mötas och visa upp sina olika
uttryck på scen och i utställningsform. UKM-festivalen arrangeras av frivilliga ungdomar i
samarbete med Kultur- och fritidsnämnden. UKM-festivaler anordnas också på region- och
riksnivå.
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