Referensgruppsträff2 – Inför Arrangörsutbildning (EKO-Norr)
Plats: Rosa Huset, Mora
Datum: 150223
Närvarande: Kristina Klockar (EKO-samordnare/Kultursamordnare, Orsa), Gun-Britt Hurtig (EKOsamordnare/Kulturpedagog, Älvdalen), Åke Nyström (EKO-samordnare/Ungdomssamordnare, Mora),
Droppen Sundberg (ordförande Riksteatern Dalarna), Desiree Gustafsson (Fritidskonsulent, Mora),
Mikael Helgesson (Föreningslots, Mora), Gabriella Åström (Utbildningsledare, Folkuniversitetet),
Linnea Wennberg (Verksamhetsansvarig, ABF Dala-Finnmark), Karin Örjes (Enhetschef,
Studieförbundet Vuxenskolan), Jonas Östberg (verksamhetsutvecklare, Studieförbundet
Vuxenskolan) och Mattias Dristig (projektledare Kultur Hjärta Skola).
Mattias hälsar alla välkomna och berättar syftet med träffen samt lite om tankarna kring
Elevkulturombud (EKO). Därefter följde en kort presentationsrunda.
Träffen syftade till att diskutera Kultur Hjärta Skolas kommande arrangörsutbildning för EKO i de
anslutna kommunerna i norr (Älvdalen, Orsa, Mora och Leksand). Träffen är specifik för att diskutera
innehållet på denna dag tillsammans med studieförbunden.
Arrangörsutbildning EKO Norr kommer gå av stapeln i Älvdalen 21 mars. Ytterligare en utbildning ska
planeras i söder framöver, men det är en annan process. Separat inbjudan kommer till denna inom
kort.
Tanken är att Dalarnas alla EKO i de norra kommunerna ska ges en grundläggande
arrangörsutbildning, få reda på de stöd som kan finnas att få via kommunerna, Landstinget Dalarna,
Region Dalarna och studieförbunden. Då Riksteatern Dalarna är en av projektägarna till Kultur Hjärta
Skola kommer även personer från deras medlemsföreningar medverka under dagen.
Till denna träff har samtliga studieförbund blivit inbjudna. Dock har inte Studieförbundet Ibnrushd
gått att få tag i. Mattias beklagar den korta framförhållningen och konstaterar att det är svårt att få
till möten när så många parter är inblandade. Det har däremot varit viktigt med en snabb process för
att verkligen hinna påbörja arbetet med den kommande Föreningsmässan i oktober.
Satsningen genomförs alltså i dessa steg:
1. Planering med kommunerna (om datum, ramar osv, skedde 11/2)
2. Planering med kommunerna och studieförbunden (dagens träff som handlar om innehållet
inför 21 mars)
3. Arr-Utbildning Norr i Älvdalen (21 mars)
4. Uppsamling inför planering av Föreningsmässan (Vilka EKO vill medverka i planeringen? Vilka
teaterföreningar från Riksteatern vill medverka?)
5. Arr-Träffar (Praktisk planering av Föreningsmässan. Återkommande träffar vår/höst)
6. Föreningsmässa i oktober (Studieförbund och föreningar medverkar på plats, som utställare,
deltagare, workshops, osv…)
Studieförbunden gavs sedan möjlighet att ställa kompletterande frågor om EKO och Kultur Hjärta
Skola.
Gun-Britt Hurtig rapporterar: Församlingsgården Brittgården i Älvdalen är nu prel. bokad till den 21
mars. De har alla lokaler vi behöver. Mattias och Gun-Britt får höras vid när det gäller antal
medverkande osv när det gäller matplaneringen.

Mattias rapporterar: På förra träffen väcktes förslaget att kommunerna Leksand, Mora och Orsa
skulle dela på en buss för att ta sig till Älvdalen. En sådan buss ligger efter offertförfrågan på ca 7000
kr t/r. Då Mattias inte har fått tag på EKO-samordnaren i Leksand till denna träff så är denna fråga
fortfarande olöst. Eventuellt får kommunerna ta sig till Älvdalen i egna bilar. Dalatrafiks
kommunikationer denna dag är inte särskilt goda.

Mattias presenterade ett grundförslag på Whiteboard och efter lite diskussion så enades vi kring:
Arr-Utb-EKO-Norr 21 mars Älvdalen
09.30 – 10.15

Välkomna. Info om dagen. Info från Landstinget Dalarna. Info från
Region Dalarna. Frukost.

10.15 – 12.15

Arr.utb med Mattias Dristig. Fokus kommer ligga på att ge
grundläggande kunskaper om hur ett arrangemang kan skapas samt
innehålla ett ”case” som deltagarna får brottas med.

12.15 – 13.00

Gemensam lunch

13.00 – 15.00

Öppet torg/Speed-dating med Fika
Inleds med att Studieförbundet Vuxenskolan berättar övergripande om
studieförbundens gemensamma uppdrag, möjligheter och stöd (cirklar
osv) (ca 10 min). Därefter går EKO tillsammans med sina samordnare
runt bland studieförbunden (vi räknar med att varje studieförbund har
ca 10 min att berätta om sin verksamhet här per grupp). Även
Riksteaterföreningarna har en station här. I slutet av passet så ges en
kort stund till att kommunerna berättar för sin grupp om sina
kommunala stöd och möjligheter.

15.00 – 15.30

Gemensam efterdiskussion

Genom att lägga arrangörsutbildningen på förmiddagen kommer det bli tydligare för EKO att se
kopplingen till de stöd som studieförbunden och kommunerna kan ge och de kommer tydligare
förstå syftet med dessa möten efter utbildningen (Åke Nyström).
Vi räknar med att ca 6 studieförbund medverkar under dagen. Studieförbundens representanter är
med fördel med hela dagen för att knyta nära kontakt med såväl EKO som kommunala
representanter.
Vi tror att totalt ca 55 pers kommer medverka på utbildningen 21 mars:
Studieförbunden: 10 st
Älvdalen: 11 EKO + 3 personal

Mora: 8 EKO + 4 personal
Riksteatern: 5 pers

Orsa: 6 EKO + 2 personal
Leksand: 4 EKO + 1 personal

Kostnaden för ev lokalhyra står Älvdalen för, transporter t/r står kommunerna för, maten står Kultur
Hjärta Skola för.

Tack för en givande träff!
Nedtecknat av: Mattias Dristig 150224

