
 

 

 

        SNABBA FAKTA  
• Alla elever i Hammarö får tillgång till 

kulturella upplevelser och eget skapande 

på lika villkor. 

 

• Alla elever får ta del av minst två professionella 

kulturella upplevelser varje läsår.  

 

• Kulturgarantin innebär att kulturella aktiviteter 

och/eller upplevelser integreras i skolans 

ordinarie verksamhet 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

För mer information 
Kulturchef: Fredrik Sjöstedt 

Telefonnummer: 054- 51 50 28 

Mejladress: fredrik.sjostedt@hammaro.se 
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KULTURGARANTI 



 

Kulturgaranti 
I Hammarö kommuns skolor använder vi ett medvetet 

arbetssätt – Kulturgaranti - för att integrera kultur i det 

ordinarie skolarbetet.  

Kulturgarantin omfattar alla elever i Hammarö kommuns 

grundskolor, från förskoleklass till årskurs 9, och innehåller 

för varje årskurs ett givet uttryck. Det innebär att samtliga 

barn inom varje årskurs - oavsett skola - får samma 

upplevelse och möjligheter till eget skapande.  

 

 

 

 

 

  

Lika för alla 

Kulturgarantin är ett politiskt beslut och är en obligatorisk 

del av det ordinarie skolarbetet. Det specifika innehållet 

för varje årskurs och läsår tas fram i dialog med skolans 

lärare och kopplas till årskursens läroplan. Under sin 

skolgång ska varje elev ha kommit i kontakt med de 

vanligaste kulturyttringarna. Kulturgarantin innebär att 

kulturella aktiviteter och/eller upplevelser integreras i 

skolans ordinarie verksamhet samt att skolans pedagoger 

stimuleras till att använda estetiska lärprocesser och till 

fortbildning inom olika kulturformer. 

 

 

 

Kulturformerna för varje årskurs 

Varje årskurs har en given kulturform. 

• Förskoleklass: form och rytmik  

• åk 1: litteratur och berättande 

• åk 2: dans 

• åk 3: kulturarv  

• åk 4: musik 

• åk 5: drama 

• åk 6: dans 

• åk 7: konst/bild  

• åk 8: scenkonst/litteratur 

• åk 9: scenkonst 

Ekonomi 

Förutsättningar för Kulturgarantins genomförande är 

Skapande skola-bidrag (från Statens kulturråd) samt 

centralt bidrag från Hammarö kommuns 

Bildningsförvaltning. 

Organisation 

Kulturenheten i Hammarö kommun planerar och 

ansvarar för genomförandet av kulturgarantin. 

 

Demokrati 

 

 

En av de viktigaste grunderna för Hammarö kommuns 

arbete med kultur i skolan är den demokratiska 

övertygelsen om alla barns lika rätt till kultur - oavsett 

ursprung, hemmiljö eller skola. 

 


