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NYHETSBREV JUNI 2010
Våren har rullat på snabbt och intensivt, inte minst efter invigningen av KULANs
webbplats den 26/2. På tre månader har nästan 70 kulturproducenter registrerat sig
och presenterat sitt utbud på den nya mötesplatsen. Vi har också fått in 125
kulturombud från grundskolan och gymnasieskolan. Nu jobbar vi på med att förankra
projektet och kulturombudsfunktionen ytterligare.
Tillsammans förverkligar vi målet: alla barns och ungas rätt till kultur och eget
skapande i förskola och skola.
Trevlig sommar önskar KULAN
Anne, Mariela, Philip, Sofia och Ulrika

Detta händer hösten 2010
• Mötesplats 13/9
Boka kalendrarna!
Den 13/9 inbjuds kulturombud i grundskola, gymnasieskola, kulturliv och andra intresserade till
mötesplats på Kulturhuset. Datumet är också kick-off för den nya kulturombudsfunktionen.
Särskild inbjudan skickas ut.
• KULAN och Tonspråk på Boulevarden
I höst anordnar KULAN två seminarier i samarbete med Ulla Wiklund och Tonspråk på
Boulevardteatern. Datumen är 17/11 och 8/12. Det blir inspirerande diskussioner om estetiska
lärprocesser med inbjudna gäster. Mer info kommer!
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• Utveckling av webbplatsen
Webbplatsen KULAN ligger nu uppe i en första version. Här kan lärare hitta utbud som passar
undervisningen (upplevelser, kulturpedagoger, resurser mm.), få tips och smakprov på
arrangemang: film, bilder och ljudklipp, inspirerande artiklar, inbjudan till utbudsdagar och
mötesplatser. Kulturlivet kan lägga upp arrangemang, få stöd i märkning för att nå rätt målgrupp,
inspiration till nya former för skapande och samverkan samt handledning i hur skolan fungerar.
www.kulan.stockholm.se
Nästa steg är att utveckla ett antal verktyg som kan göra kontakterna mellan kulturliv och
skola/förskola ännu enklare: dynamiska nyhetsbrev med skräddarsydd information, formulär för
utskick, kontaktannonser och kommentarsfunktion.
Fortsätt komma med synpunkter, idéer och förslag! kulan@kultur.stockholm.se

Detta har hänt under våren 2010:
• Lansering av KULANs webbplats
Lanseringsfesten den 26/2 lockade ca 80 personer från kulturliv, skola och förskola till
Rödabergsskolans ljushall. Tal hölls av Stina Oskarsson, konstnärlig ledare Orionteatern och Hans
Nordmark, rektor Östra Reals gymnasium. Webbplatsen invigdes genom att talarna samt
Grundskolechef Elisabeth Barö-Dérantz och Kulturdirektör Berit Svedberg knöt samman banden
mellan kultur och skola i en stor rosett. Publiken bjöds på underhållning av Rödabergsskolans kör
och ReOrient.
• Kulturombudsfunktionen
Det förslag till kulturombudets uppdrag som referensgrupperna tagit fram, förankras nu i de
kommunala och fristående grundskolorna och gymnasieskolorna.
Kulturombudet är den viktigaste länken för samverkan mellan förskolor/skolor och kulturlivet. Ett
kulturombud i Stockholm har koll på det samlade kulturutbudet och estetiska lärprocesser, tipsar
kollegor, nätverkar och är navet för kulturfrågor på den egna skolan eller förskolan.
Alla förskolor och skolor i Stockholms stad har möjlighet att utse kulturombud som samordnas av
kulturförvaltningen. Varje skola och förskola väljer själva hur de vill utforma
Kulturombudsfunktionen utifrån sina förutsättningar.
Om du vill bli Kulturombud och verkar inom grund- eller gymnasieskola ska du först prata med
din rektor. Det är han/hon som ska utse kulturombudsfunktionen och ge dig uppdraget. Be din
rektor kontakta Philip Olsson, konsulent i KULAN och anmäla dig som kulturombud.
philip.olsson@kultur.stockholm.se
Förskolans kulturombudsfunktion förankras under hösten 2010.
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Vill du få kontakt med KULAN?
Anne Lund
Projektledare KULAN – Mötesplats Kultur och Skola
08-508 319 26
anne.lund@stockholm.se
Sofia Balic
Projektledare webb KULAN – Mötesplats Kultur och Skola
08-508 31 927
sofia.balic@stockholm.se
Mariela Du Rietz
Barnkulturkonsulent
Konsulent KULAN – Mötesplats Kultur och Skola
08 - 508 31 925
mariela.du.rietz@stockholm.se
Philip Olsson
Konsulent KULAN – Mötesplats Kultur och Skola
08-508 31 933
philip.olsson@stockholm.se
Ulrika Bergmark
Administratör KULAN – Mötesplats Kultur och Skola
08-508 319 91
ulrika.bergmark@stockholm.se
KULAN – Mötesplats Kultur och Skola syftar till enklare och bättre relationer mellan skola och
kulturliv i Stockholms stad. Målet är att alla barn och unga i Stockholms skolor har likvärdig
tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande. Mer
information om projektet på www.kulan.stockholm.se Redaktionen för KULAN är placerad på
kulturförvaltningen, avdelningen för kultur- och integrationsstöd.
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