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PresentationsrundaPresentationsrunda

Kort om projektet / VarfKort om projektet / Varföör har vi samlas?r har vi samlas?

ÖÖversyn projektets mversyn projektets måål och aktivitetsplanl och aktivitetsplan

GenomgGenomgåång EKOng EKO

GenomgGenomgåång Konferensng Konferens

NNäästa trsta trääffff



Projektets Projektets öövergripande mvergripande mååll

�� Ett Ett öökat inflytande fkat inflytande föör barn och unga r barn och unga ööver ver 
kulturenkulturen

�� En En öökad tillgkad tillgäänglighet av kultur fnglighet av kultur föör barn och r barn och 
ungaunga

�� En En öökad samordning av kultur och kunskap om kad samordning av kultur och kunskap om 
kultur fkultur föör barn och unga i Dalarnar barn och unga i Dalarna

�� En En öökad spridning av kunskap om barnkad spridning av kunskap om barn-- och och 
ungdomskultur och barn och ungas inflytande ungdomskultur och barn och ungas inflytande 
ööver kulturen lokalt, regionalt och nationelltver kulturen lokalt, regionalt och nationellt

�� StStäärka frka fööreningar som arbetar med barn och reningar som arbetar med barn och 
ungas fritidsverksamhetungas fritidsverksamhet



Projektets Projektets ååtagandentaganden

�� HHåålla styrgruppen uppdateradlla styrgruppen uppdaterad
�� Arrangera tre konferenser inom omrArrangera tre konferenser inom områådetdet
�� Ge ett fGe ett föörslag prslag påå en hen höögskoleutbildning fgskoleutbildning föör r 

pedagoger/kulturaktpedagoger/kulturaktöörer inom omrrer inom områådetdet
�� KartlKartläägga kulturverksamheter som finns i lgga kulturverksamheter som finns i läänet och som net och som 

riktar sig till barn/unga samt friktar sig till barn/unga samt fööreslreslåå insatser finsatser föör att r att ööka ka 
tillgtillgäängligheten av kulturngligheten av kultur

�� Skapa en extern webbplats via Riksteatern dSkapa en extern webbplats via Riksteatern däär projektet r projektet 
kan fkan fööljasljas

�� Utveckla befintliga metoder i lUtveckla befintliga metoder i läänet och i Riksteaterns net och i Riksteaterns 
verksamhet fverksamhet föör barn/ungas inflytande r barn/ungas inflytande 







DelaktighetskonferensenDelaktighetskonferensen

�� Lyfta frLyfta fråågan om inflytande gan om inflytande 
�� UnderlUnderläätta skapandet av strukturer som tta skapandet av strukturer som 

behbehöövs ute i kommunerna (vs ute i kommunerna (textex EKO)EKO)
�� Sprida goda exempel och inspireraSprida goda exempel och inspirera
�� MMåålgrupper: Kommunernas kulturlgrupper: Kommunernas kultur-- och och 

skolchefer, demokratiansvariga, politiker, skolchefer, demokratiansvariga, politiker, 
rektorer, intresserade pedagoger. rektorer, intresserade pedagoger. 

�� Tas Tas ööver helt av regionala EKO senast ver helt av regionala EKO senast 
20152015



KonferensfKonferensföörslagrslag
NNäätverket NUNI / tverket NUNI / ÖÖrnskrnskööldsvik ldsvik 

(Camilla Larsson, demokratisamordnare)(Camilla Larsson, demokratisamordnare)

N3 / TrollhN3 / Trollhäättan ttan 
(Birgitta (Birgitta BerntsonBerntson--ÄÄrjerje, kultursekreterare), kultursekreterare)

Presentation av nPresentation av näätverket / Goda exempel frtverket / Goda exempel fråån Dalarnan Dalarna

Diskutera metoder fDiskutera metoder föör att skapa delaktighet r att skapa delaktighet ööver Skapande Skolaver Skapande Skola

Diskutera EKODiskutera EKO

NNäär i okt/nov br i okt/nov böör konferensen ske? r konferensen ske? ÄÄr det fr det föör sent i nov? Var?r sent i nov? Var?
Bra datum fBra datum föör Camilla/Birgitta: 21 r Camilla/Birgitta: 21 –– 2 2 nov, 25 2 2 nov, 25 –– 26 nov, 29 nov26 nov, 29 nov
(Ungdomsstyrelsen har rikskonferens 27 (Ungdomsstyrelsen har rikskonferens 27 –– 28 nov)28 nov)



DrDröömbildmbild

Ta Ta nnåånn minut fminut föör dig sjr dig sjäälv och tlv och täänk ut nk ut 
svaret psvaret påå ffööljande frljande frååga:ga:

””VarVar äär Dalarna 2018 nr Dalarna 2018 näär det gr det gääller ller 
barn/ungas inflytande? Vad kommer andra barn/ungas inflytande? Vad kommer andra 
regioner nregioner näästan vara avundsjuka pstan vara avundsjuka påå nnäär r 
det gdet gääller ller vvåårt arbete med frrt arbete med fråågan..?gan..?””

Skriv ner pSkriv ner påå PostPost--ItIt. . 



Tack fTack föör mig.r mig.

Mattias DristigMattias Dristig

0725 0725 -- 204 306204 306

mattias.dristig@ltdalarna.semattias.dristig@ltdalarna.se


