
 

EKO#2 mötesanteckningar 
Rosa Huset 12 mars 2014 
Närvarande: Eva Ersbacken (Hedemora), Mikael Jäderlund (Mora), Mike Christensen (Mora), Mattias Dristig 
(Kultur Hjärta Skola). Pelle Andersson (Borlänge) med på telefon under punkten om Borlänge. 
 
Dagens träff har varit öppen för alla kommuner och i vissa kommuner råder en osäkerhet om vilka som ska agera som 
kommunala representanter. Vi fick även många avhopp i sista stund (sex personer anmälde förhinder dagen innan eller 
samma dag).  Vi konstaterar att det är svårt att mötas när det dagliga arbetet kommer i vägen. 
 
Mattias tydliggör tankarna kring referensgruppen: Att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna 
när det gäller införandet av EKO samt få del av övrig information om Kultur Hjärta Skolas olika satsningar. Det 
regionala nätverket Ung Kultur Dalarna har en given plats på dessa träffar framöver. 
 
Mattias berättar hur läget är i övriga kommuner som inte kan medverka idag:  
 
Älvdalen – Möte sker nästa vecka med strategiska funktioner och Kultur Hjärta Skola.    
Leksand – Ska ha träff idag med skolledare och rektorer för att diskutera hur de ser på projektet och Leksands väg 
framåt.  
Ludvika – Ska ha ett rektorsmöte framöver och diskutera hur de ska gå vidare.  
Malung – Har haft kulturinspirationsdag där såväl elever, föreläsare, rektorer, pedagoger och kulturförvaltningen och 
Mattias medverkade. En mycket spännande dag som bevisade att barn och unga kan vara med på liknande premisser 
som vuxna. Mer om detta kommer på bloggen framöver. 
 
MORA 
Mikael berättar lite om hur Mora tänker framöver: Rosa Huset har ett nytt ungdomsråd och parallellt med det så finns 
Moras ungdomsråd. En tanke är att EKO skapas via dessa. I Mora vill man även göra en nystart när det gäller 
samarbetet mellan kulturen och skolan. Ulla Wiklund kommer därför hålla i en processdag för tjänstemän från kultur 
och skola på förmiddagen den 6/5. En ny barn- och ungdomssamordnare håller även på att anställas. Mikes tjänst som 
Ungdomsombud är även den viktig i det kommande arbetet. Mora bygger alltså från grunden men är ännu aningen 
spretiga just nu då alla funktioner ska med från start.   
 
HEDEMORA 
Eva berättar om att Hedemora har haft möte med bildningschef, politiker och kulturen och alla är positiva. Även Mattias 
medverkade på detta möte. Nästa steg är att få till ett möte med rektorerna. Hedemora har även ett väl utvecklat 
nätverk av vuxna kulturombud på skolorna. Detta nätverk har stärkts under tid.  
 
BORLÄNGE 
Pelle berättar via telefon att Borlänge har som ambition att införa EKO redan under året. Margareta Gåfvels och Pelle 
har fått mandat från såväl kultur- som skolchef att driva frågan. Planen är att endast åk 8 kommer vara med i ett första 
skede och att man är EKO även i åk 9. Borlänge kommer inte vänta på någon rektorsträff utan Margareta kommer ringa 
upp rektorerna som berörs, därefter åker Pelle och Margareta ut till skolorna för att hitta EKO. Kommunala EKO-träffar 
ordnas efter det. Borlänge har som mål att ha med EKO på utbudsdagen i Falun den 10/4. 
 
I Borlänge läggs fokus på skolans måluppfyllelse när det gäller medinflytande och demokrati. Pelle och Margareta har 
olika uppdrag – Pelle har mer hand om kultur på fritiden och Margareta hand om kulturen under skoltid. Elevernas olika 
åsikter tas sedan tillvara beroende på om det rör kultur på fritid eller kultur på skoltid.   
 
ÖVRIGT 
Mattias påminner alla att se till så att skolpersonalen nås av Ulla Wiklunds föreläsningar samt anmäler sig till dessa. Det 
finns en risk att denna fråga fastnar i kommunerna och inte når skolpersonalen. Utskicken har endast gått till 
kommunernas strategiska funktioner och kommunerna har ett ansvar att meddela sin skolpersonal. Anmälan gör man 
här: http://www.ltdalarna.se/Wiklund  
 
Vi avslutar träffen genom att prata lite om förstelärare som har estetiska läroprocesser som inriktning och om vikten av 
att hitta och ta till vara dessa i den kommunala kulturadministrationen.  
 
10/4 är det utbudsdag i Falun. Kom på den.  
 
Mattias kallar till nästa träff framöver, träffen avslutades med att Eva och Mattias fick lift av Mike till Moraparken för 
att titta in lokalerna inför Ulla Wiklunds föreläsning den 6/5.  
 
Nedtecknat av: Mattias Dristig 


