Sammanställning Kulturinspirationsdag Centralskolan 140306 - Vuxnas svar
Detta är kultur för oss:
Dans, teater, litteratur, film foto, musik, skapande verksamhet, idrott, mode. Nästan allt!
Musik, fantasy, bordsrollspel, e-sport, dataspel.
Musik, teater, bild, hembygdens historia (då och nu)
Allt som gör att man mår bra tex konst, litteraturen , teater, dans, musik, bild, slöjd.
Olika uttryck

Fördelar med kulturarbetare i skolan:
Att kulturen får en ”viktigare plats”. Inspiriation till alla.
Engagera ungdomar, hitta intressen.
Få tillgång till kultur.
Dåligt att kommunerna ligger långt ifrån kulturinstutitionerna.
Skapar möjlighet för eleverna att få ett varierat utbud.

Att skolan/elever faktiskt får kultur och möjligheten att få olika uttryck.
Nackdelar med kulturarbetare i skolan:
Inga?
PREST – lärarna får oftast ta ansvaret. Ej bra.
Finns det? Ev för ensidigt utifrån den som presenterar…

Goda exempel på kultur i skolan:
När eleverna själva agerar, ex storsamlingar med olika uppträdande, läsning – bokrecensioner, Bildutställningar.
Skapande verksamhet/pyssel.
Kunna ha workshops. Kunna ta med på konserter.
Traditioner ex ljusstöpning, baka pepparkakor. Bildutställningar.
Lucia, julavslutningar. Utställningar med elevarbeten. Besök av kulturarbetare. Besök på hembygdsgården.
Kulturvandring och fäboskola åk 6.

På detta sätt kan kulturen kopplas till vårt dagliga arbete och lgr11:
Ex Film – litteratur – bild osv finns med i alla ämnen.
Med engagemang blir ungdomar mer uppmärksamma på kunskap
Kan komma in i de flesta ämnen. Teman.
Ämnesövergripande arbete, även inom det egna ämnet. Mycket görs idag!

På vilket sätt kan kulturombud (vuxna/elever) stärka vår pedagogik och våra måluppfyllelser?
Genom att börja diskutera kultur mer på alla nivåer.
De blir förebilder för andra vuxna
Bevaka och driva kulturfrågor.
Större engagemang om fler är delaktiga i processen.

Hur kan elevernas delaktighet och inflytande utökas i klassrummen?
Inte insatt
Klassråd varje vecka!

Hur fungerar våra elev- och klassråd idag? Bra eller dåligt?
Hur mycket inflytande är vi beredda att ge? Varför mer? Varför mindre?
Inte insatt
Bra. Elevrådet behandlar mest rastaktiviteter och regler. Kan utvecklas!
Kan bli bättre. Vi jobbar på det.

Hur ser vi på tankar om förstelärare som har kulturen som inriktning (estetiska läroprocesser)?
Lika viktigt här som i andra ämnen.
Bra
Positvt! : )
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