
 

 

REFERENSGRUPPSTRÄFF EKO#1 
 
Datum: 140211   
Plats: Rosa Huset, Mora 
Närvarande: Ylva Sellin Isaksson (Malung/Sälen), Börje Forslund (Avesta), Mike Christensen (Mora), Thomas Larsson (Älvdalen), Eva 
Ersbacken (Hedemora) och Mattias Dristig (Kultur Hjärta Skola)  
 

Presentationsrunda 
De medverkande berättade kort om sig själva, vilken funktion de har samt vilken kommun de företräder. 
 
 

Lägesrapport Kultur Hjärta Skola 
Mattias har en genomgång om projektet och vad som är på gång framöver. Underlaget till denna genomgång bifogas detta 
dokument.  
 
Syftet med referensgruppen tydliggörs (se bifogat dokument). 
 
Vi valde att lägga extra tid på att diskutera den planerade pedagogiska utbildningen med Ulla Wiklund som kommer erbjudas gratis till 
Dalarnas pedagoger i maj. De medverkande tycker att kvällstid egentligen inte är särskilt bra för pedagogerna men det är svårt att få 
till något annat då det är dessa tider som Ulla kan. Satsningen bör vara kort tidsmässigt och ligga tidigare än 18.00 för att pedagogerna 
ska kunna ta sig direkt från sina lektioner till Mora eller Borlänge. En något matigare smörgås bör även serveras på plats innan 
föreläsningarna startar. Thomas nämner lärarnas förtroendetid och vi betonar vikten av frivillighet då satsningarna är på kvällarna. 
Referensgruppen tycker att vi inte ska dela ut ett visst antal platser till kommunerna, om vi får många anmälda så försöker vi byta lokal 
istället. Thomas skickar en lista till Mattias på vilka kommuner som bör bjudas in till Mora och Eva gör det samma när det gäller 
Borlänge. Gruppen vill att satsningarna ska vara gratis men att en avgift kan tas ut för de som inte kommer trots anmälan. Viktigt att 
det även går att avanmäla sig fram till ett visst datum. 
 
Gruppen tycker att utbildningen av EKO bör förläggas till september samt även innehålla ett kulturinslag. 
 
Delaktighetskonferensen 2014 bör ligga i november då älgjakt inträffar i okt och v44 innebär skollov. 
 
 

Lägesrapport / idéutbyten mellan kommunerna 
 
Ylva: Malung vill ha in delaktigheten mer när det gäller Skapande Skola och ser Kultur Hjärta Skola som en del i detta arbete. 
Kulturnätverket i kommunen ska byggas upp och på vissa klassråd är nu kulturen med som en återkommande punkt på dagordningen. 
En inspiriationsdag för kommunens pedagoger ska gå av stapeln den 6 mars. Till denna är det tänkt att Petra Erkelius, Erik Blom och 
Kultur Hjärta Skola ska medverka. Blir en kommunal variant av Delaktighetskonferensen. Till denna inspirationsdag bjuds även elever in 
och ur dessa kan eventuellt ett embryo till EKO skapas. Ylva är glad över att kommunens skolchef är med i arbetet med EKO. En idé 
framöver är att samarbeta mellan de norra kommunerna om en gemensam Kulturskola som är aningen mobil i sitt upplägg. 
 
Thomas: Älvdalen tycker att Kultur Hjärta Skola passar väl in i deras arbete med att sammanföra skolan och kulturen. Mycket bra när 
det gäller beställningar av skapande skola och arbetet med lgr11.  Älvdalen behöver knyta ihop sin egna struktur lite först så att man 
inte bygger parallella organisationer kring EKO. Vill därför avvakta en aning när det gäller EKO. Eventuellt till nästa läsår, men vill 
absolut vara med. Mattias ska komma ut till Älvdalen och prata om deras väg framåt. Thomas ordnar datum för detta och Mattias 
påminner vid behov.  
 
Börje: Efter träffen i Avesta (Skapande Skola + Kultur Hjärta Skola) så är politikerna i kommunen nyfikna på att fortsätta med 
satsningen. Skapande Skola har blivet en väg in i skolorna för att öka kulturintresset i kommunen, något som är positivt. Börje ska 
återkomma till Mattias om han ska komma ut i kommunen för att vara behjälplig med Avestas väg framåt.  Dagens träff är ett första 
steg i denna process. Avesta har tidigare haft vuxna kulturombud men det var nog 20 år sedan. 
 
Eva: Hedemora kommer ha ett möte med Mattias nu på torsdag för att prata om deras väg framåt. För Hedemora handlar det i 
dagsläget om frågan hur man ska gå vidare till rektorerna i kommunen. Hedemora kommer tyvärr inte kunna ha några EKO till 
utbudsdagen den 10/4 och flaggar för att detta datum ev krockar med en annan regional satsning. Oklart vilken denna var dock. Vuxna 
kulturombud finns redan i kommunen. 
 
Mike: Tackar för genomgången och berättar lite om Rosa Husets verksamhet och att den uppmuntrar ungdomar att skapa och driva 
egna projekt med kommunala stöd. Mora håller även på att skapa ett ungdomsråd.  
 
 

Avslutning 
 
Ingen ny mötestid bestämdes. 
Mattias kallar till nästa EKO-träff med mer framförhållning. 
 
 
 
Nedtecknat av: Mattias Dristig 
Justerat av: Ylva Sellin Isaksson, Börje Forslund och Eva Ersbacken. 


