
Kulturrådet

Skapande skola
Välkommen till webbinarium om ansökan av
bidraget läsåret 2021/2022

Sändningen börjar kl 10 

Glöm inte att slå på ljudet!

7 januari 2021
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Dagordning

• Om bidraget

• Nyheter i riktlinjer

• Ansökningsomgången

• Frågestund

Välkomna!
• Ställ frågor under ”frågor och svar

• Vi sammanställer alla frågor efter 

webbinariet och publicerar på vår 

hemsida

• Webbinariet och PPT:n kan du ta del 

av i efterhand på hemsidan 



Kulturrådet

• Huvudman för kommunal, 

statlig eller fristående 

grundskola 

• Särskilda utbildningsformer

• Huvudman för grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan

• En kontaktperson/samordnare

Vem 
kan 

söka?
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Förordning (2007:1436)

• Handlingsplan

• Elevers delaktighet

”Ska-krav”
Förutsättningar för 

att söka bidraget
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Konst- och kulturprojekt som:

• har fokus på elevernas eget skapande genom 

olika konst- och kulturuttryck

• ger eleverna möjlighet till konstnärlig 

fördjupning inom konst och kultur

• genomförs av kulturaktörer som uppfyller 

bidragets krav på professionalitet

Vad ges bidrag till?
• medverkar till att kulturella och 

konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i 

skolans verksamhet genom konstnärliga 

processer och metoder

• ger eleverna möjlighet till delaktighet i 

planering, genomförande och uppföljning, 

innan, under och efter projektet

• sker som en del av den obligatoriska 

undervisningen
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• administrationskostnader 

• material som används i skolans ordinarie 

verksamhet - inventarier, teknik, böcker, 

förbrukningsmaterial, förtäring etc.

• skolresor, lägerskolor, fritidsverksamhet 

eller liknande 

• insatser som ingår i grundskolans ordinarie 

verksamhet 

Det här går inte att söka 

bidrag för
• utveckling av den ordinarie verksamheten 

och anställning av personal 

• kompensation för huvudmannens besparingar 

• finansiering av kulturskolepedagogers

ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. 

De kulturskolepedagoger som blir 

engagerade i Skapande skola ska frigöras 

i motsvarande grad från sin ordinarie 

tjänst under projekttiden



Kulturrådet

• För att säkerställa 

förordningens syfte att elever 

ska få tillgång till kulturens 

alla uttrycksformer

• Samarbete mellan en skola och 

en kulturaktör kan inte ske 

under längre än tre år

”Treårs 

principen”
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• Förskolan tas bort som målgrupp

• tydliggörande av bidragets syften

• tydliggjort bidragets bedömningsgrunder 

utifrån bidragets syften, villkor och krav

Förändringar i riktlinjer 

inför läsåret 21/22

• ansökningar kan göras gemensamt kommuner 

emellan

• kommuner kan inkludera enskilda huvudmän i 

sin ansökan

• det går inkludera för- och/eller 

efterarbete med skolans pedagoger och den 

professionella kulturaktören som en del av 

ett Skapande skola-projekt
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• hur projekten uppfyller bidragets 

syften: 

• att öka elevens eget skapande tillsammans 

med professionella kulturaktörer  

• att långsiktigt medverka till att 

kulturella och konstnärliga uttryck 

integreras i skolans eget arbete med 

konst och kultur och bidrar till nya 

arbetssätt, metoder och lärprocesser i 

skolan 

Bedömningsgrunder
• hur huvudmannen ger elever möjlighet 

att medverka, med hänsyn till deras 

förmåga, i planering, genomförande och 

uppföljning av projekten  

• Finns det en rimlig och relevant 

budget i förhållande till planerade 

projekt   



Kulturrådet

• Ansökan görs online

• Ansökan stänger klockan 24.00 

Sena ansökningar avvisas

• Var ute i god tid!

Ansökningsperiod 2021

7 januari – 4 februari

• Stäm av projekten/aktiviteterna 

mot bidragets villkor och syften

• Läs bidragets riktlinjer för 

2021/22
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Vad planerar ni för projekt och hur 

uppfyller de bidragets syften? 

Den nya möjligheten med för- och 

efterarbete för pedagoger ska kopplas 

och beskrivas tillsammans med projektet

Huvudmän med ansvar för många skolor 

kan lyfta några konkreta exempel för 

att visa hur syftet med bidraget följs

Här ska krutet läggas! – utgör stommen 

för bedömningsgrunden

Tydliga projektbeskrivningar
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• Fokus för alla projekt, oavsett konst-

eller kulturområde ska vara på 

satsningar som erbjuder konstnärliga 

processer och eget skapande för eleverna

• Föreställningar eller besök på museum 

etc. ska också ha fokus på konstnärliga 

processer och erbjuda del med eget 

skapande för elever, tillsammans med 

kulturaktörer

Konstnärliga 

processer och 

eget skapande 
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• Arbetsförmedlingen kulturs 

definition

• Utbildning inom ett konst- och 

kulturområde

• Yrkesverksam inom konst- och 

kulturområde

• Dokumenterad vana av arbete 

med barn och unga inom sitt 

konst- och kulturområde

Yrkesverksam 

professionell 

kulturaktör
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• Huvudmannens ansvar att stämma av 

att kulturaktörerna uppfyller 

bidragets krav

• Kulturrådet har ingen lista på 

godkända aktörer

• Se till att ha CV eller liknande 

för att kunna skicka in vid 

förfrågningar

• Stickprov på ca 15 % 

• Tips på förmedlande organisationer 

på kulturradet.se/skapandeskola

Vanliga frågor, 

professionell 

kulturaktör
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• Budgeten ska vara realistisk 

och kopplad till planerade 

projekt

• Projektkostnader, material-

och kringkostnader som t.ex

lera, resor till och från 

etc.

• För-och/eller efterarbete 

för pedagoger räkna på 

arvode, resor etc.

• Ta in offerter

Budget
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• Ta hjälp av varandra för tips och 

inspiration

• Ta höjd i ansökan för pågående 

pandemi, både i planering och 

ekonomi

• Löpande dialog kring 

projektändringar enligt bidragets 

villkor

• Aktuell information och manual för 

projektändring finns på hemsidan

Corona
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Kontaktuppgifter
Teknisk hjälp:
support@kulturradet.se

Tel: 08 519 264 01

Hjälp med innehåll:
Besök vår frågeportal:
kundo.se/org/kulturradet

Hitta mer info och kontaktuppgifter på hemsidan
kulturradet.se/skapandeskola

https://kundo.se/org/kulturradet
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• 12 veckors beredningstid till 

beslut, efter sista 

ansökningsdag

• Erbjudande: Bjud in oss till 

regionala digitala samtal!

• Se till att ni får våra 

nyhetsbrev och sprid!

• Uppdatera era kontaktuppgifter

På gång 

framåt
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Frågor?


