
 

 

Till dig som ELEVKULTUROMBUD! 
Du bor i ett grymt bra län som heter Dalarna. Dalarna har tagit det där med barns och 

ungas inflytande på allvar. Du kanske har hört talat om Barnkonventionen och att barn 

och unga ska ha inflytande och delaktighet i frågor som rör dom? Detta gäller självklart 

även det som kallas kultur. Din skola och din kommun tycker också att detta är viktigt. 

Av den anledningen så har man valt att införa Elevkulturombud. Tanken är att barn och 

unga ska få inflytande över kulturutbudet i hela länet! 

 

Ungas Röster Sprids i Dalarna  

Alltså. Vi tycker att det är mycket viktigt att barn och unga får vara med och bestämma 

om saker som rör dom själva. Det är trots allt en grundläggande demokratisk rättighet. 

Detta ska självklart även gälla det man upplever och skapar i skolan och på fritiden. Att 

vara med och bestämma om sådana frågor är att vara Elevkulturombud.  

 

Ditt framtida uppdrag 
Din kommun har utsett någon eller några person/er som har hand om alla Elevkultur-

ombud. Dessa kommer kalla till träffar framöver där alla möts för att vara med och 

bestämma om saker som rör kulturutbudet i just din kommun. Sen kommer du också få 

gå en utbildning där du får lära dig mer om ditt uppdrag, få svar på vad ett kulturutbud 

egentligen är samt träffa övriga Elevkulturombud i Dalarna. 

 

Vilka står bakom detta? 

Tankarna kring Elevkulturombud är inte nya. Det finns redan i andra kommuner i 

Sverige. I Dalarna går vi däremot snäppet längre och inför satsningen även på regional 

nivå. Allt för att öka barns och ungas inflytande över kulturutbudet. I Dalarna är det 

Landstinget Dalarna tillsammans med Riksteatern och kommunerna som via projektet 

Kultur Hjärta Skola står bakom införandet av Elevkulturombud.  

Kultur Hjärta Skolas projektblogg hittar man här:  

http://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/  

Jag som skriver detta heter Mattias Dristig och jobbar på Landstinget Dalarna som 

projektledare för Kultur Hjärta Skola.  

Vi ses framöver! 

 

http://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/

