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Fotona på omslaget är tagna av
Moa Lönn, Martin Sörbo och Sören Vilks.

Nu eller alltid?
Kanske nu, mer än någonsin, är det viktigt med en kulturtråd. Med kulturella upplevelser för en generation av barn och unga som pandemin tvingar till undantag och anpassningar. Kanske är det viktigare nu än
någonsin att de får besöka Skissernas, gå bakom kulisserna på en teater och träna sig på alfabetet genom
cirkus, jonglering och rörelse. För att kulturella upplevelser som barn bidrar till att forma den vuxna människan, för att det främjar inlärningen och för att det kan skapa känsla av sammanhang i en värld som kan
vara svår att begripa.
Kanske tänker vi så, och kanske har vi rätt. Eller så finns det alltid ett brinnande skäl. Om inte en pandemi
– något annat. En demokrati i gungning, en värld i ständig förändring, ett klimat som hotar eller är hotat.
Kanske är det alltid viktigare än någonsin, för att varje barn bara är precis såhär mycket barn som de är just
nu en enda gång. Och det barnet, i den åldern, har bara en chans att få uppleva just det där som kanske
kommer att förändra hela det barnets liv. Eller en liten del av livet. Eller i alla fall just den dagen.
Oavsett vilket vet vi att möjligheten till kulturupplevelser i förskola och skola är viktiga – för både individen
och samhället. Därför är vi glada över att ännu en gång presentera ett fullspäckat program för det vi kallar
Kulturtråden. Trots pandemi och allt annat. Eller tack vare.
Mårthen Mirza, kulturchef
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola och grundsärskola
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola
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Om Kulturtråden
Kulturtråden i Lund innehåller både kulturgarantier och Skapande skola program för barn och unga i Lunds kommun. Tillsammans skapar de en tråd av
kulturella upplevelser och möten från förskola till årskurs 9.
Kulturgarantin innebär att varje barn och elev, minst en gång per stadie, blir
inbjuden att ta del av en professionell kulturupplevelse. Kulturgarantin välkomnar alla barn och elever i Lunds kommun. Oavsett var de är skrivna eller
om förskolan/skolan är kommunal eller fristående.
Våra Skapande skola-program erbjuds till alla elever i våra kommunala skolor. De ska ses som ett komplement till kulturgarantin och erbjuder fördjupning och eget skapande i form av möten med yrkesverksamma
professionella kulturaktörer och konstnärer.
Alla kulturgarantier och Skapande skola-program är gratis och buss ingår för de skolor som behöver det.

Grundsärskolan 1-6 • Musik

Rum av musik
Programmet ”Rum av musik” strävar efter att varje elev ska få förhålla sig både individuellt och kollektivt i sitt musicerande. De ska
få både synas och se, höras och höra. Programmet anpassas efter
eleverna - det kan vara en folkmusikalisk berättarföreställning eller
sinnesstimulering. Programmet genomförs på skolan med tre träffar per grupp. Foto: Åsa Thorsén Mogensen

Grundsärskolan 7-9 • Musik

Rum av musik och rörelse
Programmet ”Rum av musik och rörelse” är en fortsättning på
Rum av musik där eleverna med berättelser, rörelser, instrument
och sånger får arbeta med rytmik, drama, musik och dans. Eleverna
får uppleva musik och dans med hela kroppen och skapar tillsammans en musikalisk upplevelse. Programmet genomförs på skolan
med tre träffar per grupp. Foto: Åsa Thorsén Mogensen

Förskolan, barn födda 2016 • Musik

Kulturgaranti i musik: Allsångskonsert
Allsångskonsert på temat Rösträtt- sång på förskolan, i samarbete
med Musik i syd. Vårterminen 2022. Foto: Kennet Ruona

Förskoleklass • Bild och form

Bokstavstryck: Ordfaggor och favoritord
Vilka ord är viktiga för dig? Det undrar konstnärerna Moa Lönn och
Karin Auran Frankenstein. Tillsammans med eleverna undersöker
de bokstäver och ord. Hur låter bokstäverna? Kan ett ord få dig att
känna och smaka? Konstnärerna guidar eleverna i en lekfull kreativ process fylld av sinnesupplevelser former, färger och uttryck.
Eleverna får fundera på viktiga ord i sina liv som med textila tryck
stämplas och målas på vimplar och flaggor som sedan kan pryda
klassrum och skolgårdar. Detta program genomförs på skolan.
Foto: Moa Lönn

Årskurs 1 • Dans och rörelse

Alfabetet genom cirkus, jonglering
och rörelse
Eleverna får vid två tillfällen besök i klassrummet av kulturskolans dans- och cirkuspedagog. Tillsammans med dem utforskar
de alfabetet genom rörelse, balans, gester och jonglering. De får
arbeta med skapande övningar och gestalta och tolka alfabetet
både individuellt och i grupp. Tillsammans med pedagogerna övar
de på rytm och koordination genom lek och samarbete och med
hjälp av den egna kroppen, gester och cirkusredskap skriver eleverna alfabetet tillsammans. Detta program genomförs på skolan.
Foto: Kulturskolan

Årskurs 2 • Dans

Kulturgaranti i dans: Lilla Svansjön
Dansföreställningen Lilla Svansjön med Claire Parsons Co i samarbete med Unga dramaten. Föreställningen spelas på Stenkrossen
iLund. Höstterminen 2021. Foto: Sören Vilks.

Årskurs 3 • Kulturhistoria

Folktro, förr och nu / Fokus Sapmíw
Eleverna i årskurs tre får välja mellan programmen Folktro, förr
och nu och Fokus Sapmí på Kulturen i Lund. I programmet om
Folktro får eleverna en rundvandring i friluftsmuseet med besök
hos familjen Olsson ute på landet och hos professorsfamiljen
Thomander i stan. Pedagogen berättar om folktro genom historien och tillsammans undersöker ni även vilka vidskepelser som fnns
idag. Eleverna går sedan till Kulturens verkstad där de skapar sina
egna talismaner, dvs föremål som ska skydda dem och bringa tur.
I programmet Fokus Sapmí ges en visning om samernas kultur och
historia. Denna följs av ett besök i Kulturens verkstad där eleverna ges en slöjduppgift som är inspirerad av traditionella samiska
material, färger och mönster.
Programmen genomförs på Kulturen i Lund. Klassen delas i två
grupper. Buss ingår. Foto: Viveca Ohlsson

Årskurs 4 • Upptäck teater

Ett besök i teaterns magiska värld
I programmet ”Ett besök i teaterns magiska värld” får eleverna
en insyn i hur en professionell teater fungerar och ger dem en
unik möjlighet att komma bakom kulisserna. Eleverna får bekanta
sig med scenkonstens olika yrkesroller och får en inblick i hur en
föreställning blir verklighet. Eleverna arbetar tillsammans i halvklass
och delas in i grupper för de roller som fnns på en teater, både på
scen och bakom. Med ljus, ljud, rekvisita och kostym skapar de en
miniföreställning tillsammans. Detta program genomförs på Månteatern och Teater Sagohuset i Lund. Buss ingår.
Foto: Henrik Hulander
Årskurs 5 • Teater

Kulturgaranti i teater
Teaterföreställning under vårterminen 2022.

Årskurs 6 • Litteratur

Workshop och vernissage med Litteralund
Programmet i litteratur består av två delar. Eleverna får ett besök
i klassrummet av en illustratör som berättar om den kreativa processen med bild och text, samt leder en illustrationsworkshop.
Eleverna skapar sedan en berättelse med bilder, enskilt eller i
grupp. Dessa bilder skickas in till Litteralund som sammanställer
dem och skapar en utställning. Klasserna bjuds in till vernissage
och visning i Lund där de får se båda sina egna och andra skolors
bilder. Programmet utförs både i klassrummet och med inbjudan
till vernissage i Lund. Buss ingår. Foto: Martin Sörbo

Årskurs 7 • Konst

Hjältar i konsten / Konst i staden
Eleverna i årskurs 7 får en visning och workshop på Skissernas museum i Lund. Klasserna kan välja mellan två program, Hjältar i konsten och konst i staden. Båda programmen inleds med en visning
och efter den arbetar eleverna tillsammans med en konstpedagog
i museets verkstad. Programmet Hjältar i konsten har fokus på att
gestalta porträtt i kollageteknik där eleven ska välja en person som
de antingen vill hylla eller ifrågasätta. I programmet Konst i staden
arbetar eleverna i grupp med att skapa installationer på golvet i
stora format där inspiration och teknik hämtas utifrån de konstverk
de studerat under visningen. Detta program genomförs på Skissernas museum i Lund. Buss ingår. Foto: Johan Persson

Årskurs 8 • Konst

Kulturgaranti i konst
Nästan alla städer har konstverk runt om i offentligheten. Den
fnns på torg, skolor och i parker. Ibland dyker konsten upp på
oväntade platser. Ibland lägger vi inte märke till den och ibland
är den omöjlig att missa. Tillsammans med Lunds konsthalls pedagoger utforskas den offentliga konsten på er skola eller i
dessnärområde. Foto: Lunds konsthall

Årskurs 9 • Film

Filmvisning
Skolbio på Kino i Lund under höstterminen 2021.

Foto: Martin Sörbo

Mer om Kulturtråden
All info om programmen, datum, tider, bokning och vad som gäller kring bussar och fakturor hittar
ni på lund.se/kulturtraden. Alla kulturgarantier och Skapande skola program är gratis och buss
ingår för de skolor som behöver det.

Information om bokning
Från och med hösten 2021 kommer alla program inom kulturgarantin och Skapande skola att
bokas i ett bokningsprogram som ni hittar via lund.se/kulturtraden. Där har vi samlat hela utbudet
på en plattform, för att underlätta administrationen för både för er och för oss. Under en uppstartsperiod kan detta kräva lite extra tålamod, men vi tror och hoppas att ni kommer att få en
bättre översikt av all kultur som erbjuds till förskola och skola.
Mer information om hur ni loggar in första gången kommer i början på höstterminen. När ni är
inloggade i bokningsprogrammet kan ni se alla bokningar som er skola eller förskola har gjort, oavsett vem som har bokat. Det fnns inget maxantal för hur många konton en skola eller förskola får
ha. Alla kulturombud och Skapande skola-ombud får ett mejl när bokningen för en kulturgaranti
eller ett Skapande skola program öppnar.
Kulturtrådens program kan komma att förändras pga restriktioner till följd av covid 19. För aktuell info
om varje program, se inloggad eller lund.se/kulturtraden

Från Månteaterns föreställning,
Vitt rum med röda flätor och sol.
Foto: Henrik Hulander

Kulturtråden hjärta kulturombud
Kulturombuden är superviktiga i vårt arbete med Kulturtråden och kultur i skolan. Varje skola och
förskola i Lunds kommun ska ha minst ett kulturombud per stadium men gärna fler. Vissa skolor
har både kulturombud och Skapande skola-ombud och ibland är det samma person. Det viktiga är
att ni fnns och att ni får förutsättningar och tid för att göra detta uppdrag på bästa sätt.
Kulturombuden är de som får alla inbjudningar, erbjudanden och information gällande kultur i skola och förskola. Ni behöver inte ansvara för att boka in skolans klasser men vi vill att ni förmedlar
vidare våra utskick till rätt person och gärna påminner dem om att boka in sig.
Vi vet att det är mycket som ska hinnas med för er rektorer, lärare och pedagoger men vi hoppas att detta uppdrag kan ge lite guldkant under terminerna. Vi bjuder in till kulturombudsträffar
med olika teman, ni får möjlighet att gå på föreställningar och vernissage hos våra kulturaktörer
och ibland får ni även erbjudande om att se en föreställning på Lunds stadsteater utan kostnad.
Dessutom lovar vi att skicka en superfin tygväska till er alla, bara hör av er med namn och skola
såkommer den när ni minst anar det.
Vill du bli kulturombud eller har frågor om vad det innebär? Eller vill du bara ha den fina
tygväskan? Hör av dig till barnkultur@lund.se

Foto: Martin Sörbo

Foto: Moa Lönn

Kontakta oss
Har du frågor om något Skapande skola program, bussar eller fakturor? Kontakta oss på:
skapandeskola@lund.se. Gäller det kulturgarantin? Skriv till barnkultur@lund.se
Eller ring oss:
Jenny Sundström, handläggare på Barn och skolförvaltningen
Tel: 046-359 45 17
Lina Jensen, kulturutvecklare barn och unga
Tel: 046- 359 62 26

