
Kulturgaranti 
för barn och unga



Kulturplan för 
barn och unga 
I Varbergs kommun samarbetar skolor, 
förskolor och kulturverksamheter för att 
göra kultur till en del av barnens vardag.  
Vi ser kultur som en naturlig del av kun-
skapsinhämtning och lärandeprocess. Barn- 
och utbildnings nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har tillsammans beslutat om 
en Kulturplan för barn och unga. Den 
beskriver hur kommunen arbetar med kultur 
för, av och med barn och unga 0–25 år. 
Planen i sin helhet kan du läsa på 
kommunens hemsida: www.varberg.se.
 
• ”Alla barn har rätt att ta del av och uppleva 

kultur, och att själva delta i kulturlivet. 
• Barn har rätt till ett varierat utbud av kultur-

upplevelser under hela sin uppväxt. 
• Det ska finnas rikligt med kulturupplevelser 

som är direkt riktade mot barn. 
• Barn ska ges möjlighet att själva prova på 

olika former av skapande under hela sin 
uppväxt.” 

(I Varberg får alla växa, Kultur- och fritidspolitisk 
strategi för Varbergs kommun)

»Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin 
skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upp-

levelser, tankar och erfaren-
heter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama.«
                                            (Lpfö 98)

”Det är skolans ansvar att varje elev på 
gymnasiet kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje samt 

kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser 
och utveckla estetiska värden.”

                          (Gy 2011) 

”Eleverna i förskoleklass och grundskola ska 
få uppleva olika uttryck för kunskaper. De 

ska få pröva och utveckla olika uttrycksfor-
mer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag 

i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig 
och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 
till det som eleverna ska tillägna sig.” 

      
                 (Lgr 11)



Kultur i Varberg
Centrum för den offentliga barnkulturen i 
Varberg är Kulturhuset Komedianten. Där 
finns flera olika kulturverksamheter:

VARBERGS STADSBIBLIOTEK arbetar med 
litteratur och läsfrämjande aktiviteter för 
barn i alla åldrar.

VARBERGS KONSTHALL ordnar utställningar 
och arbetar med konstpedagogik.

KONSTVERKSTAN är en kreativ verkstad där 
man kan inspireras av konsten och testa nya 
material och idéer.

På LILLA TEATERN och VARBERGS TEATER 
ordnas scenkonstföreställningar inom dans, 
teater och musik. 

Tre gånger om året släpps Komediantens 
program för barn och unga. Det innehåller 
bland annat sagostunder, föreställningar, 
skaparverkstad och workshops. Man kan 
delta, skapa själv eller vara åskådare. På 
skolloven v. 8 och v. 44 blir kulturutbudet för 
barn och unga ännu större. 

KULTURSKOLAN finns på Rosenfredsskolan 
och är en avgiftsbelagd frivilligverksamhet för 
barn och unga 5–20 år. Kulturskolan har 
undervisning inom ämnen som animation, 
bild & form, dans, drama, film och musik. 

UNGDOMSGÅRDARNA och den mobila 
ungdomsverksamheten MUVE välkomnar 
barn och ungdomar 12–19 år. CENTRALEN är 
Varbergs mötesplats för unga 15–25 år. 
Ungdomsverksamheten ska kännas tillgäng-
lig, väcka lust och skapa möjligheter för 
ungdomar att själva driva sina egna idéer.

”KULTUR I SKOLAN” är en samverkan mellan 
kommunen och Region Halland i syfte att 
stärka skolans arbete med estetiska lärprocesser 
och elevernas tillgång till professionell kultur. 
Upplevelser genom Kultur i skolan kan vara 
scenkonst – föreställningar i form av dans, 
teater eller musik. Det kan också vara ett 
program där den professionella kulturen ligger 
som grund i form av en visning, pedagogisk 
verkstad, eget skapande med mera. Kultur i 
skolan ska kunna användas för att uppfylla 
skolans mål och ge verktyg till undervisningen.  
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Kulturgaranti
Varbergs kommun har tagit fram en kulturgaranti för att tydliggöra vad vi 
erbjuder barn och unga i form av kulturupplevelser och skapande, på fritiden 
och i kommunens förskolor och skolor. 

• Inom ramen för Kultur i skolan får alla elever 
i grundskolan ta del av minst en professionell 
kulturupplevelse per läsår. Det kan vara en 
scenkonstföreställning eller ett program. 

• Alla elever i grundskola och gymnasiesärskola 
inbjuds till ett skolbiobesök per läsår. 

• Alla elever besöker minst två regionala 
besöksmål av kulturarvskaraktär under sin 
skoltid. 

• Alla elever i grundskolans årskurs 2 och 3 
erbjuds att åka till Kulturskolan för att intro-
duceras till utbudet.

• Kulturskolan erbjuder förskola, grundskola 
och gymnasieskola skräddarsydda kulturpro-
jekt i linje med kommunens vision och aktuel-
la temaområden. De kallas Kulturköp och 
erbjuds inom bild och form, drama, klassor-
kester, dans och rytmik. 

• Alla elever erbjuds i årskurs F–9 lässtimule-
rande mötesplatser inom ramen för skolbiblio-
teksverksamheten för att förstärka kunskaps-
utveckling gällande läsförståelse, ordförråd, 

fantasi och empati. Mötesplatser ordnas minst 
en gång per stadie i form av författarbesök, 
bokprat, högläsning eller liknande. 

• På fritiden erbjuder Varbergs bibliotek lässti-
mulerande aktiviteter i olika former för barn 
och unga.  

• Konstpedagogiken i Varbergs Konsthall 
erbjuder kostnadsfria lektioner och pedagogisk 
handledning för förskola och skola. 

• Kulturhuset Komedianten och Kulturskolan 
erbjuder kulturverksamhet för, av och med 
barn och unga på deras fritid. 

• I den öppna ungdomsverksamheten erbjuds 
ungdomar att aktivt delta och producera 
verksamhet utifrån sina egna idéer och behov. 

• Ungdomar erbjuds att söka stöd för kulturpro-
jekt, arrangemang och andra idéer genom 
Projektstöd, Ungdomspotten och Idécentra-
len.1

1 https://service.varberg.se àUppleva & göra à Stöd  

till projekt och arrangemang



För att uppfylla kulturgarantin ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen 
och barn- och utbildnings förvaltningen för dessa förutsättningar:

• På kulturavdelningen finns konstpedagog, 
barn kulturutvecklare och samordnare för 
bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet 
samlade i ett barnkulturteam. Kommunens 
förskolor och skolor använder denna 
kompetens i sin verksamhet och besöker 
regelbundet kulturinstitutionerna som en 
del i undervisningen. 

• Det finns kulturombud för förskola, grund-
skola och gymnasium som är viktiga länkar 
mellan kultur institutioner och skola.   

• Nyhetsbrev från kulturavdelningen till 
skolornas kulturombud innehåller aktuellt 
utbud inom ramen för Kultur i skolan, idéer 
om hur man kan arbeta med kultur i 
förskola och skola samt tips om kulturakti-
viteter på fritiden.  

• Kulturavdelningen och Kulturskolan kan 
erbjuda kunskap och fortbildning i att 
arbeta med estetiska läroprocesser i skolan 
och hur lärare aktivt kan arbeta med 
kulturutbudet.

”Kulturskapande kan fungera 
som en ventil för känslor och 

åsikter. Glädje, förväntan 
och vilja men också oro, frus-
tration och utanförskap – allt 

kan uttryckas via olika konst-
former. Vårt uppdrag är att 

möjliggöra, förmedla och 
inspirera.”



»Ungdomskultur kan verka 
som en betydelsefull och  

drivande kraft i det offentliga 
rummet och öka ungdomars 

inflytande.«

”Kulturupplevelser kan 
kopplas till aktuella 
samhällsfrågor och 
på så sätt utveckla det 
kritiska tänkandet. Att 
konfronteras med andra 
kulturer och gemensamma 
utmaningar kan främja 
förståelse och tolerans, 
oskattbara värden i vårt 
mångkulturella samhälle.”
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