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  2019-05-14 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
Er referens:         Kultur- och fritidsnämnden 
Vår referens:   Michael Tsiparis 
Direkttel: 040-641 11 46 
Direktfax:  
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se 
Diarienr:    

Kulturgaranti i 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 4670 barn i Lomma kommun. För fem år sedan var motsvarande siffra 3900 
vilket motsvarar en ökning med nästan 20 %. 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 kulturupplevelser sker i samråd med förskola och grundskola. Kultur-
samordnaren ansvarar för att beställa kulturprogram i samråd med skolrepresen-
tanter, sköta kontakter med såväl artister som förskolor och grundskolor samt 
koordinera lokaler, teknik, transporter, kontrakt, ekonomi mm. Rektorer och för-
skolechefer utser representanter bland pedagoger som ska samråda med kultur-
samordaren. Dessa representanter bland pedagoger ska säkerställa kopplingen 
till skolans styrdokument. 
 
Elevens perspektiv är särskilt viktigt och därför ska det finnas fokusgrupper bland 
elever som kultursamordnaren administrerar.  
 
Kulturgarantin utgår från Läroplanen: 
 
”Skolan ska ta ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola kan an-
vända och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama samt 
har utvecklad kännedom om samhällets kulturutbud” 
(Ur Lgr 11) 
 
Kulturgarantin ska också utgå från andra relevanta styrdokument som till exem-
pel grundskolans kursplaner.  
 
Genom Kulturgarantin vill vi: 
 
- Ge alla barn/elever lika möjlighet att ta del av ett rikt kulturutbud och ge dem 
en ingång till kulturen som gemensam arena för samtal och reflektion.  
 



   Sidan 2 av 2  
 
    
 

/Jonatan Engström C:\Users\joneng\AppData\Local\Temp\SolarplexusIT\Bilaga_ Kulturgaranti i Lomma kommun-{A3D65D81-8DE3-46D6-841A-76B98649F1C9}.doc 
 

Postadress 
 

Besöksadress, Kommunhu-
set 

Telefon, växel 
 

Telefax, växel 
 

Internet 
 

Kommunhuset 
234 81  LOMMA 

Hamngatan 3 
Lomma 

040-641 10 00 040-641 13 90 http://www.lomma.se 

 
 

 
- Genom kulturupplevelser ge perspektiv på tillvaron och skapa förståelse för hur 
allt hänger ihop; individen, människorna, kulturen, samhället och historien. 
- Stärka kulturens roll i förskolan och grundskolan och göra kulturen till en natur-
lig del av barnens/elevernas lärande. 
- Ge barnen/eleverna 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. 
 
Inför varje läsår tar förvaltningen fram en Kulturgarantiplan som går till kultur- 
och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden som information. Pla-
nen ska innehålla en grovplanering över verksamhetsåret där kopplingen till 
kursplaner och centralt innehåll beskrivs tillsammans med en beskrivning över 
rollerna för året. Kulturgarantiplanen ska lyfta elevens perspektiv, innehålla en 
förenklad budget och en kort utvärdering från föregående år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter 700 tkr årligen för att uppfylla kulturgaran-
tin. Förvaltningen söker dessutom externa subventioner från till exempel Rikste-
atern.  
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