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Ku
ulturrådet fördelar
f
1770 miljonerr kronor förr Skapandee skola-insa
atser
tilll 394 skolhu
uvudmän. I år omfatttar ansökniingarna 8799 000 eleveer.
Troots att skollhuvudmän
nnens ansök
kningar hå
åller en allt högre kvalitet
fårr sökandena
a i regel en
n mindre biidragssumm
ma än tidiggare år.
Koonkurrensen om medllen har öka
at på grund
d av att flerra elever
om
mfattas.
Bid
dragsfördelningen i siffror
Skaapande skolla-bidraget söktes i år inom
i
utsatt tid av 264 kkommuner, dvs.
91 procent av kommunernna, varav ettt antal inklu
uderar friståående skolo
or
inoom sitt geog
grafiska omrråde. Två ko
ommuner sö
öker bidragg via sina
kom
mmundelar med skolhuuvudmannaaansvar (Esk
kilstuna har två och Gö
öteborg
tio stadsdelar). 125 friståeende skolorr sökte i år Skapande
S
skkola-bidrag och
sam
mmantaget omfattas
o
8779 000 eleveer av insatseerna. Det saammanlagdaa
sökkbeloppet up
ppgår till 2775 miljonerr kronor.
Sam
mmanlagt in
nkom 400 fformellt rikttiga ansökniingar. Två aansökningarr
avsslogs då de planerade innsatserna in
nte överensttämde med Skapande skolas
s
syffte. Fyra anssökningar bbordlades i avvaktan
a
påå en förordnningsändring
g som
vänntas under våren.
v
Annsökningsan
ntalet är i stoort detsamm
ma som i fjol, men trendden att fler elever
om
mfattas för varje ansöknningsomgång fortsätter.. I fjol söktee 266 komm
muner
ochh 128 friståeende skolorr medan anssökningarnaa gällde 825 000 elever.
I reegel söker skolhuvudm
männen ett högre bidrag
gsbelopp än det man ficck i
fjoll, vilket kan
n tolkas som
m att man gäärna vill höjja ambitioneen med kulttur i
skoolan.
Iak
kttagelser i årets bid
dragsomg
gång
Nyyanlända elever
Det senaste året har skoloorna tagit em
mot många nyanlända
n
bbarn.
Kuulturrådet av
viserade därrför inför årets bidragsg
givning att vvi skulle
priooritera kultu
urinsatser soom syftar tiill att integrera dessa baarn i skolan
n och
sam
mhället.

Måånga skolhu
uvudmän har
ar en tanke om
o att den kulturverksa
k
amhet som
plaaneras ska passa alla baarn. Kulturråådet har förrsökt lyfta skkolhuvudm
män
som
m tar emot en
e stor andeel nyanländaa barn och har
h en genoomtänkt
kullturverksam
mhet som är inkluderand
de. Insatser som syftar till att utveeckla
elevernas förm
mågor och saamtidigt ger möjlighet till nya konntaktytor occh
förrståelse för olika
o
kulturrer har priorriterats. Dett innebär attt de
skoolhuvudmän
n som har m
mera vaga taankar kring hur och vilkka kulturinssatser
maan avser arbeta med, elller har lämn
nat in en anssökan utan nnya reflektiioner,
harr fått ett lägrre bidrag peer elev.
Ingga medel till seminariier och utbu
udsdagar i år
Kuulturrådet ko
onstaterade redan i fjol att strukturren för samaarbete mellaan
skoola och kultu
urliv blivit bbättre år förr år. Bidraget har nu fuunnits i åtta år.
Näätverk och kontakter
k
haar byggts up
pp, och det är
ä vanligt atttt utbudsdag
gar och
möötesplatser ordnas,
o
antinngen på kom
mmunal elleer på länsnivvå.
På grund av deen ansträng da ekonomiiska situatio
onen – att biidragsmedleen ska
räccka till fler elever
e
– harr Kulturrådeet därför i årr beslutat atttt endast i
unddantagsfall bevilja meddel för seminarier, konfferenser ochh dylikt.
Infformations- och kunskaapsutbyte krring kultur och
o skola ärr viktigt, meen
borrde även varra av lokaltt eller lokaltt/regionalt in
ntresse. Kullturrådet vääljer
därrför att priorritera direktta insatser för
f eleverna för Skapannde skola-m
medlen.
Åteerbetalning
g av bidraggsmedel
Kuulturrådet haar i bidragsbbedömningeen även tittaat tillbaka påå föregåend
de års
reddovisningar.. Närmare een tredjedel av alla bidrragsmottagaare lämnar
tillbbaka bidrag
gsmedel, som
m inte har använts.
a
Skäälen till dettta är oftast
rim
mliga och sv
våra att förut
utsäga för bidragsmottagaren. I före
rekommandee fall
därr skolhuvud
dmannen fleera gånger betalat
b
tillbaaka stora sum
mmor eller en
stor del av bid
draget har deetta påverkaat beloppet i bidragsförrdelningen.
vers tillgån
ng till kultu
ur
Gleesbygdselev
Syfftet med Sk
kapande skoola är att ökaa den professsionella kuulturverksam
mheten
förr och med elleverna, så aatt tillgångeen till kulturrens alla utttrycksformeer och
mööjligheterna till eget skaapande ökarr.
Meed bakgrund
d av detta haar Kulturråd
det även i årr tagit hänsyyn till behov
vet av
att få transporttkostnader ttäckta på orrter som harr långt till deen professio
onella
kullturen. Det gäller
g
inte bbara norrlan
ndslänens viidsträckta innlandskomm
muner,
utaan också kom
mmuner ochh friståendee skolor i gleesbygden elller i skärgåården i

anddra delar av
v landet, därr reskostnad
derna blir dy
yra för att elleverna ska få del
av kultur.
Eleever i behov
v av extra sttöd eller tran
nsport p.g.aa. funktionsnnedsättning
gar ska
kunnna få det även inom raamen för Sk
kapande sko
ola.
Skapande sko
ola är ett koomplementt till egna kulturåtaga
k
anden
Barrn och ungaa har rätt tilll kultur, någ
got som båd
de är prioriteerat inom
kullturpolitiken
n och som nnämns i FN::s barnrättsk
konvention.. Kulturrådeet vill
bettona att skollorna har ett
tt eget ansvaar att arbetaa med konst och kultur enligt
lärooplanen. Ko
ommunernaas erbjudand
den om konst och kultuur till sina barn
ochh ungdomarr är kommunnernas ansv
var. Skapand
de skola-biddraget ska vara
v
ett komplemen
nt till de egnna åtagandeena.
De allra flesta skolhuvudm
män anger att
a eleverna får ta del aav
kullturupplevellser inom skkolans ordin
narie verksaamhet. Den närliggandee
kullturmiljön, biblioteket,
b
det lokala museet
m
ellerr övrig kom
mmunal
kullturverksam
mhet hör i reegel till det som
s
elevern
na får ta dell av. Ofta bidrar
ockkså musik- eller
e
kultursskolan till musikm
och kanske
k
danssverksamheet för
de lägre årskurrserna inom
m skoltid. Den typen av
v verksamheet betraktar
Kuulturrådet so
om kommunnens basverk
ksamhet och
h ska inte bbekostas med
Skaapande skolla-medel. D
Däremot kan
n Skapande skola medvverka till att
förrdjupa eller förmera desssa insatser.
I ennstaka fall kan
k man utlläsa ur ansökningarna att
a skolan knnappt arbetaar med
konnst och kulttur i sin ordiinarie verkssamhet utan
nför de lagsttadgade esteetiska
äm
mnena. Ofta gäller det sm
må, enskilt drivna skollor i glesbyggden, men vi
v har
ockkså noterat bristande
b
baasverksamh
het i någon kommun.
k
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Det vore intrressant
att pröva hur skolan
s
i desssa fall uppffyller skrivn
ningarna i Lg
Lgr11 om esttetik,
kulltur och skaapande.
Det är en utmaaning att förrdela resursser så att intentionerna m
med skolan
ns
lärooplan, FN:ss barnrättskoonvention och
o de kultu
urpolitiska m
målen komm
mer
närrmare uppfy
yllelse. Kultturrådets Sk
kapande sko
ola-bidrag kkan inte ensaamt
lösa den uppgiiften, men vväl vara en del
d i ett gem
mensamt anssvarstagand
de.

