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Bakgrund:
Lpfö och Barnkonventionen tydliggör barns rätt till kultur.

Mål:
Att säkerställa att de kulturella värdena, konstnärliga uttrycksformer och de estetiska
lärprocesserna implementeras i förskolans vardag.

Hur:
Ø Att två tillfällen per år erbjuda kulturombud/annan lämplig pedagog på
förskolan verkstäder, inspiration och samtal.
Organiseras av kultursamordnare och förskolechefskulturgrupp.
Ø Förskolechef säkerställer att det finns pedagogiskt forum efter
kulturombudsträffar så att ombuden får dela med sig av vad de har fått till sig.
Ø Alla fyraåringar får det år de fyller 4 år uppleva scenkonst *.
Organiseras av kultursamordnade i samverkan med scenkonstkonsulent för
Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen och Scenkonst
Östersund.
Ø Målet säkerställs genom att det lyfts in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kostnad: (beräknat 2015 och med överenskommelse för gage och lokal detta år):
Kulturombudsträffar/Workshop estetiska uttryckssätt
• Ca 50.000 kr/år, ungefär lika med 1.000 kr/förskola

Scenkonst för fyraåringarna = 35 kr/barn
• Gage, kostnad för förskolan
• Lokal (Östersund teaterförening/ Scenkonst Östersund)
• Traktamente och gage (Riksteatern Jämtland/Härjedalen)
• Buss, ingen finansiering i dagsläget
• Organisering
*Scenkonst (ur Wikipedia) är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt,
eller live inför en publik. Den kan sättas i motsats till de bildande konsterna och
annan bildkonst eller litteratur. Ibland ses begreppet som synonymt med teater[1].
Exempel på typer av scenkonst, där det även finns genreöverskridande begrepp
som nycirkus:
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Klassiskt drama
Modernt drama
Revy
Musikteater
Opera
Operett
Sångspel
Musikal
Revy
Dockteater
Handdocksteater
Marionetteater
Skuggteater
Pantomim

Balett (kan även räknas som en teatergenre)
Modern dans
Showdans
Performance
Cirkus
Varieté
Vaudeville
Estradpoesi
Performancekonst
Ståuppkomik … med mera.

