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Handlingsplan  för  Skapande  skola  i Tibro

kommun  2020/2021

Bakgrund

I Tibro  kornmun  bor  i dag  1l  168  personer.  Grundskolan,  från  :förskoleklass  till  årskurs  9

inklusive  särskolan,  har  1290  elever.  Tibro  kornmun  har  tre  skolor  med  låg-  och

mellanstadium  samt  en högstadieskola.  I kornmunen  firu'is  åtta  kornmunala  förskolor  och

en privat.

Organisation

Tibro  kornrnun  ska  ha  en handlingsplan  för  Skapande  skola.  Handlingsplanen  ska  gälla  för

kornrnunens  samtliga  förskolor  och  skolor.  Handlingsplanen  ska  godkännas  av

förvaltningscheferna  för  barn-  och  utbildningsförva1tningen  och  kultur-  och

fritidsförvaltningen.

I kornrnunen  finns  en arbetsgrupp  för  kultur  i skolan  -  skolkulturgruppen.

Skolkulturgruppen  har  i uppdrag  att  bestämma  vilka  aktiviteter  som  ska  köpas  in.  I

skolkulturgruppen  ingår  representanter  f?ar alla  skolerföeter  samt  kommunens

kultursamordnare.

Uppdrag  för  representanter  i skolkulturgruppen:

*  Delta  i skolkulturgruppens  möten.

*  DeltaiansökningarochgenomförandeavprojektiSkapandesko1a

*  Sprida  information  om  Skapande  skola  och  kulturaktiviteter  i respektive  skolenhet.

*  Kontinuerligt  återkoppla  till  kultursamordnaren  hur  både  lärare  och  elever  upplevt

genomförd  aktivitet.

*  Utvärdera och fö5a upp handlingsplanen.

Uppdrag  för  kultursamordnare:

*  Planera  och  leda  möten  med  skolkulturgruppen.

*  Ansvara  för  det  övergripande  arbetet  med  handlingsplanen,  samt  ansökan  till

Kulturrådet.
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*  Uppdatera  sig  inom  kulturområdet  för  barn  och  unga.

*  Kontinuerligt  informera  rektorer  om  pågående  kulturprojekt.

*  Delta  aktivt  vid  aktiviteterna  för  att  utvärdera  aktiviteten  och  insatser.

*  Taaktivde1iansökanochgenomförandeavprojektiSkapandeförsko1a/Skapande

skola.

*  Ta aktiv del i utvärdering och uppfö5ning  av handlingsplanen.

Delaktighet

Barn  och  elever  ska  ges  möjlighet  att  påverka.  Avstämning  ska  göras  med  lärarna

kontinuerligt  genom  skolkulturombuden.  Representant  från  elevråd  ska  bjudas  in  till

skolkulturgruppens  möten.  Genomförda  uppföljningar  och  utvärderingar  ska  tillvaratas  vid

planering  av  frarntida  insatser  och  aktiviteter.

Alla  barn  och  elever  i förskola  och  grundskola  ska  ges möjlighet  att aktivt  delta  i Skapande

skola-projekt.  Skapande  skola-projekt  ska  främja  en långsiktig  integrering  av kulturella

och  konstnärliga  uttryck  i förskolans  och  skolans  verksamhet  med  fokus  på  barns  och

elevers  egna  skapande.

Syfte  och  mål  med  Skapande  skola

Syftet  med  Skapande  förskola  och  Skapande  skola  är att  tillhandahålla  lika  möjligheter  att

uppleva  kulturell  och  konstnärlig  verksamhet  för  alla  barn  och  unga,  oavsett  ålder,  kön,

språk,  bostadsförhållanden,  etniskt  eller  socialt  ursprung  eller  funktionsvariation.  Skapande

skola  ska  medverka  till  att  kulturella  och  konstnärliga  uttryck  erbjuds  med  utgångspunkt  i

skolans  kulturuppdrag  och  aktiviteterna  ska  vara  en del  i elevernas  lärande.

Målen  med  Skapande  förskola  och  Skapande  skola  är att  skapa  tillgång  till  kulturella

uttrycksformer,  öka  elevers  möjligheter  till  eget  skapande,  att  konstnärliga  och  kulturella

uttryck  ska  vara  en  del  i elevernas  lärande  samt  att  utifrån  elevernas  önskemål  skapa  fler

mötesplatser  mellan  skola  och  kulturell  och  konstnärlig  verksarnhet.
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Utvärdering  och  uppföljning

Uppfö5ning  och utvärdering ska göras efter varje kulturaktivitet  av elever och pedagoger
och utformas av kultursamordnare i sarnråd med skolkulturgnippen.  Uppfö5ning  ska göras
av ansvarig  pedagog/klasslärare  i samspråk  med  gruppen/klassen  och  lämnas  därefter  till

kultursarnordnaren.  Sammanställning  av terminens  genomförda  uppföljningar  och

utvärderingar  görs  av kultursamordnaren  och  presenteras  för  skolkulturgruppen,  samt  vid

önskemål  i chefs-  och  ledningsgtaupper  i barn-  och  utbi1dningsförvaltningen  och  kultur-  och

fritidsförvaltningen.

Handlingsplan  för Skapande skola fö5s upp och utvärderas årligen av kultursamordnare.
Skolkulturgruppen  ska erbjudas  möjlighet  att  delta  iuppföljning,  utvärdering  och

revidering  av handlingsplanen.
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Eva  Gustavsson

Förvaltningschef

Bam-  och  utbi1dningsförva1tningen

Peter  Doverholt

Förvaltningschef

Kultur-  och  fritidsförvaltningen
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