


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: 

”Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur” 

 

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva 

delta i kulturella sammanhang.  

 

I Skövde finns goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, med Sveriges första kulturhus som ett 

nav med teater, bibliotek, konstmuseum, konsthall, konstverkstad, biograf, samlings- och 

konsertlokaler i ett och samma hus. Där finns också många av de resurser som sprider kultur 

för barn och ungdomar på skolor, biblioteksfilialer etc. Skövde Kulturhus skall vara en 

självklar samlingspunkt för barn och unga i deras första kontakter med kulturen.  

 

Genom en förbättrad samordning och planering kan dock utbudet breddas och förstärkas 

ytterligare, och komma ännu fler till godo. 

 

För att nå dessa mål skall:  

 

 barn och ungdomar från förskola till gymnasium erbjudas ett brett kulturutbud, med 

engagerade vuxna som stöd. 

 

 kultur ingå som en viktig och självklar del i såväl 

förskola/skola/särskola/gymnasium/särgymnasium som under fritiden. 

 

 utställningar, teater/film/dansföreställningar, konserter m fl kulturella aktiviteter för 

alla åldrar arrangeras. 

 

 barn och ungdomar ges tillfälle att göra sina röster hörda och respekterade. 

 

 berörda förvaltningar stödja och utbilda personal att arbeta med dessa frågor. 

 

 en mer effektiv samordning av kommunens resurser för kultur riktad till barn och 

ungdomar genomföras. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Alla barn och ungdomar skall ha möjlighet och rätt att ta del av konstnärliga uttryck. 

Konsten kan väcka lust och nyfikenhet, ställa frågor, utmana och stimulera olika slags 

tänkesätt och uttryck. I en tid då allt mer kommunikation sker med bilder blir även förmågan 

att läsa bilder allt viktigare. Mötet med konsten kan stimulera kreativa lärprocesser. Barn och 

ungdomar skall kunna möta konsten i ett pedagogiskt sammanhang, både teoretiskt och 

praktiskt. Utställningar skall spegla samtid, dåtid och mångfald.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 







 

 Biblioteket: BVC-träffar för barn runt 1 år, Imse Vimse - musiklek för spädbarn, 

sagostunder för 4-6-åringar, Kulturkul för förskoleåldrarna (i samarbete med 

Konstenheten), Läsnäsan - bokcirkel för 10 - 14-åringar, olika skollovsaktiviteter som 

författarbesök, skrivarverkstäder, dramalek etc. 

 

 Konstenheten: Upphängt – en möjlighet för unga kreatörer att visa sina verk i 

Kulturhuset, skollovsaktiviteter, Kulturlabb - workshops med olika teman, samarbeten 

med studieförbund etc, t ex Barnens konstskola.  

 

 Musikskolan, som idag har ca 800 elever och erbjuder såväl enskild undervisning som 

ensembler, orkestrar, körer etc. Eleverna får också regelbundet möjlighet att uppträda 

inför publik i både större och mindre sammanhang. 

 

 Ung Kultur Möts – en festival för unga (13-20 år) kulturutövare av alla slag - 

arrangeras varje vår i Skövde Kulturhus. 

 

 Öppen Scen på Odeon, där ungdomar har möjlighet att utan kostnad låna lokalen för 

olika arrangemang. 

 

 

2007 inleddes projektet LQ – Livskvalitet för unga i Skövde. Projektets syfte var att utöka 

samverkan mellan kommunens förvaltningar för att bättre utnyttja de resurser som finns. 

Deltagare i projektet är kultur-, fritids-, skol-, utbildnings- och socialförvaltningarna. 

Samarbetet har gett bra resultat, och under 2009 har LQs arbetsgrupp fått del av den s k 

”Ungdomsmiljonen”  som kommunstyrelsen avsatt för ungdomsverksamhet. Pengarna har 

använts till bl a: 

 hyreslättnad för ungdomsarrangemang i Kulturhuset. Ungdomar som vill arrangera 

något i Kulturhuset kan få subventionerad hyra för lokalerna. 

 ”Kvicka kronor” – ett bidrag för ungdomar som själva vill arrangera något. 

Grundtanken med detta bidrag är att ansökan skall hanteras snabbt, besked skall 

kunna ges inom två veckor, och de sökande skall inte behöva vara medlemmar i en 

förening – har man en god idé kan man få hjälp att genomföra den. 

 HYENA – en scen för unga rockband, drogfritt, gratis och utan åldersgräns. HYENA 

är främst regelbundna konserter i Loke, men har även resulterat i en turné till tre 

fritidsgårdar och en stor och välbesökt final på Valhall under Kulturnatten 2009.  

 



 

Genom studieförbunden erbjuds många möjligheter; kurser i dans, musik, måleri och andra 

skapande verksamheter, Rock-karusellen, replokaler för band etc. Även kyrkor, fritidsgårdar 

och ideella föreningar har en bred barn- och ungdomsverksamhet.  

På Balthazar, skolförvaltningens Science Center, arrangeras under lov och helger olika 

kreativa verkstäder och kurser för barn och ungdomar. 

Ryds MultiKulti var ett tre-årigt projekt som med stöd av ”Ungdomsmiljonen”, Allmänna 

Arvsfonden och VGR arbetat för att ungdomar mellan 15 och 25 år ska få en meningsfull 

fritid. Man har arrangerat t ex danskurser, föreläsningar, konserter och workshops.  

Fritidsförvaltningens lokal Loke står gratis till förfogande för ungdomar som vill genomföra 

mindre arrangemang eller helt enkelt behöver en samlingslokal. Loke används till bl a rock-

café, konsertkvällar, mini-LAN, manga-café, workshops, dansgrupper och spelföreningar. 

Skövde Skolors Filmfestival arrangeras årligen och ger tillfälle för unga filmskapare att visa 

egenproducerade kortfilmer. 

GöteborgsOperan utlyste under vintern 2009-2010 en berättartävling för gymnasieungdomar i 

Västra Götaland. Det vinnande bidraget, Lova & Sam, har framförts i scenisk form. Dessutom 

sände GöteborgsOperan under våren 2010 vid två tillfällen föreställningarna Trollflöjten och 

Törnrosa live från Stora scenen i Göteborg till Skövdescenen, i en satsning speciellt riktad till 

ungdomar. 

Skövde Teaterförening erbjuder möjligheten att via Unga Arrangörer delta i planering av det 

teaterutbud som ges i Skövde. 

Unga arrangörer och kulturutövare kan via KulturUngdom, en ideell förening stöttad av 

Västra Götalandsregionen, söka ekonomiskt stöd, s k K-peng, för olika projekt. Under 2009 

beviljades ungdomar från Skövde stöd för bl a musikfestivalen Younomia, anime/manga-

konvent, musicalprojekt, dans-battle, filmproduktion samt hårdrocksfestival. 

Revymakarna och Skövde Operettsällskap (numera ScenProduktion) har genom åren haft stor 

betydelse som plantskola för unga sångare, dansare och skådespelare. Ett flertal av deras 

föreställningar riktar sig också främst till målgruppen barn och ungdomar. 



 

 

 



 
 





Kulturstyrgrupp 
(områdesansvariga kulturledare 

+ repr. KUF, UF, SKF) 

Referensgrupper 

(skolledningsgrupp, 
skolbibliotekarier 

etc.) 

Södra 

6 enheter 

1 kulturombud/enhet, 
varav 1 kulturledare 

Centrala 

4 enheter + Balthazar 

1 kulturombud/enhet, 
varav 1 kulturledare 

Norra 

6 enheter 
1 kulturombud/enhet, 
varav 1 kulturledare 

Uppdrag 
kulturombud: 

•  ansvara för 
kulturgrupp på 
enheten 

•  driva kulturfrågor på 
enheten 

Förslag ny 
organisation 

Kavelbrogymnasiet 
1 kulturledare 

Västerhöjdsgymnasiet 
1 kulturledare 


