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Kulturprogrammet
för skolor

Hur fungerar Kulturprogrammet?

Kulturprogrammet är en överrenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Alla barn i Ale har rätt till ett basutbud vad gäller kultur i 
skolan, detta följer en bestämd struktur.

Kulturupplevelserna bestäms av en barn och ungdomskulturgrupp med representanter 
från skolorna och förskolorna i kommunen. Där ser vi över så att det blir bra arrangemang 
vad gäller lämplighet för ålder och mognad, men även tidsplaneringsmässigt för skolor.

Detta samlas i ett program som distribueras till skolor via:
1. Mail direkt till lärare
2. På ale.se under fliken kultur för skolorna i kommunen
3. Ett antal tryckta broschyrer som skickas direkt till skolor
4. Via kulturombuden.

Kulturprogrammet för hösten skickas ut i juni och för våren i november.
När väl planeringen är lagd, kan man inte välja att inte delta på kulturarrangemangen 
utan eleverna har rätt att få dem. Men om problem uppstår kommunicera med ditt 
kulturombud, tillsammans kan vi ofta lösa det mesta.

Finansiering
Kulturprogrammet för skolor finansieras till hälften av regionala medel, ett så kallat 
arrangörstöd. Detta får man ansöka och redovisa, detta gör kultursekreteraren. 
Arrangörstödet är baserat på antal skolbarn i kommunen.

 



Resebidrag

Arrangörsstödet kan också användas för resor till vissa natur- och kulturinstitutioner 
och kulturevenemang och föreställningar utanför den egna kommunen. 

Skolan/förskolan betalar 1000 kr per buss eller 50 % av kostnaden för kollektivresa. 
Den resterande kostnaden kan betalas av arrangörsstödet. Man ansöker till barn och 
ungdomskulturgruppen som ser till att fördela pengarna på ett bra sätt mellan
föreställningar och resor.

Hur betalas de beviljade pengarna ut?
När fakturan kommer delar ni upp den på det belopp ni beviljats bidrag för och den 
del er verksamhet ska betala. Attestera er del och skicka sedan fakturan till 
kultursekreteraren för barn och unga.

Vilka är resmålen man kan får pengar till att besöka?
De finns listade på regionens egna hemsida:

http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast



Skapande skola

Tack vare kulturrådets bidrag för Skapande skola, får Ale kommuns skolor möjlighet till 
en fördjupning av kultur i skolans ordinarie ämnen och kan stärka samarbetet mellan det 
professionella kulturlivet och skolan. Vi har valt att fördela det på samtliga årskurser 0-9.

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. 
Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet.

Skapande skola-bidraget ska medverka till att:

•	     Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångs 
 punkt i skolans kulturuppdrag enligt Lgr 11.

•	     Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången  
 till kulturens olika uttrycksformer och möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola i Ale

I Ale finns det en skapande skola grupp med samtliga skolor representerade. Vi har beslu-
tat i gruppen om följande arbetsfördelning

Skola

•	 En	representant	från	varje	skola	som	sköter	information	mellan	skolan	och	
 skapande skola gruppen
•	 Att	ansvara	för	att	önskemål	från	skolan	och	utvärderingar	från	klasser	lämnas	till		
 skapande skola gruppen/ Kulturen
•	 Ta	emot	de	artister	som	kommer	och	se	till	att	de	saker	som	artisterna	behöver	finns		
 på plats alternativt lämna över den uppgiften till någon annan
•	 Ta	en	aktiv	del	och	informera	sig	om	hur	skapande	skola	fungerar	och	hur	
 ansökningsförfarandet går till.

Kulturen

•	 Hjälpa	till	med	information	och	kunskapsspridning	om	hur	skapande	skola	fungerar	
•	 Hitta	kulturarrangemang	som	passar	till	de	önskemål/	Idéer	som	skolorna	har
•	 Vara	stöttning	och	bollplank	vid	arrangemanget
•	 Administrera	alla	handlingar	rörande	skapande	skola
•	 Tillsammans	med	skolan	söka/	redovisa	skapande	skola	medel
•	 Se	över	den	ekonomi	som	hör	ihop	med	skapande	skola
•	 Ha	kontinuerlig	kontakt	med	skolutvecklaren	



Kultur utanför skolprogrammen

Det finns många saker man kan göra när det gäller stärkande av kulturen i skolan.
Kulturenheten kan verka rådgivande för skolorna när det gäller att hitta något som passar.

Man kan också besöka kulturarvsplatser i närområdet.

Vikingagården 
Gör en resa tillbaka till vikingatid. ”Lära genom att göra” är ett pedagogiskt skolprogram för klasserna 
4-6 där vi tillsammans tillreder en måltid, har ett praktikpass i textil och enkelt trähantverk och så leker vi 
förstås.  3000 kr/klass. Tel: 0303-330621. 

Repslagarmuseet
Fri	entré	för	Ale-elever	och	dessutom	många	pedagogiska	program	för	alla	åldrar.	

Hålanda hembygdsgård
Hembygdsgården ligger vid vägen Skepplanda–Sollebrunn, 3 km norr om Hålanda kyrka och är välfylld 
med gamla bruksföremål. På tomten, där Grönån rinner förbi, finns en vattenturbindriven ramsåg. 
Kontakta: Christer Damm 0303-33 84 16 eller christer.damm@telia.com

Skepplanda hembygdsgård
Hembygdsgården har ett flertal hitflyttade äldre byggnader. Framkammarstuga från 1718 är inredd med 
gamla möbler från socknen. Intill ligger ett kokhus som flyttats från gästgiveriet. Här finns också ett
 gammalt sockenmagasin från 1868 och en bysmedja.  Kontakta: Göran Johansson 0303-33 81 94.

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening
Erbjuder guidade visningar i Hembygdsmuseet och berättar om de olika föremålen såsom
möbler, husgeråd, snickarverktyg, kläder eller museet i sin helhet. Kontakta: Inga-Britt Karlbom 0705-35 
00 13, ingabritt.karlbom@sv.se eller Gerhard Andersson 0303-33 72 51, gerhardandersson@telia.com

Skepplanda Hemvärns- och kulturförening
På militärmuseet i Skepplanda får du se hur farfar och farfarsfar bodde och klädde sig samt vad de hade 
för vapen och annan utrustning när de gjorde lumpen. Kontakta: Gunnar Ringholm 0303-33 88 31 eller 
ringis@telia.com

Natur- och kulturguide 
Ale kommun har fantastiska natur- och kulturskatter! Sök på kommu-
nens hemsida på ”Natur- och kulturguide”. För varje vandringsled be-
skrivs dess flora, fauna och historiska kulturlämningar. Det finns också 
detaljkartor och praktisk information om kollektivtrafik, tillgänglighet 
mm. Guiden kommer att utökas med flera vandringsleder.  http://
www.ale.se/natur-och-kulturguide

Fornminnen
Alla registrerade fornminnen finns listade och beskrivna i 
Riksantikvarieämbetets Fornsök: www.fmis.raa.se



Kontakt

Barn och ungdomskulturgrupp:
   Christina Rickman Starrkärrs förskola
 Elise Svensson Garnvindeskolan
 Erik Söderlund Nolskolan/ Da vinciskolan
 Pia Ekelund Ahlafors fria skola
 Maria Svensson Surteskolan
 Anita von Porat Bohusskolan
 Ulla Palmgren Älvängenskolan 
 Peter Eriksson Kyrkbyskolan
 Veronica Qvist Nödingeskolan
 Sara Dahl Ale bibliotek

Skapande skola grupp:
 Anette Gustafsson Da vinciskolan
 Annelie Winbo- Hansson  Bohusskolan
 Angelica Ahl Eriksson Garnvindeskolan
 Anette Nilsson Garnvideskolan
 Elionor Waller Himlaskolan
 Mimmi Skaven Lundberg Alboskolan
 Ingegerd Andersson Kulturskolan
 Lisa Haeger Kulturverket
 Madelen Karlsson Garnvindeskolan ( föräldraledig)
 Christina Andersson Madenskolan
 Maria Bergerus  Nolskolan
 Anna Dilot Älvängenskolan
 Peter Eriksson Kyrkbyskolan
 Ulla Wallgren Särskolan
 Jonna Pile   Surteskolan
 Veronica Qvist Nödingeskolan
 Vakant Aroseniusskolan

Kultursekreterare:
 Lisa Haeger, 0303-33 0658, 0704 320658.


