Referensgruppsträff2 – Inför Arrangörsutbildning (EKO-Syd)
Plats: Borlänge, Cozmoz
Datum: 150317
Närvarande: Hjalle Östman (Cozmoz Arena, Borlänge), Peter Wetterberg (RT Falun), Droppen
Sundberg (Riksteatern Dalarna / RT Falun), Karin Bergkvist (ABF Södra-Östra Dalarna), Namik
Abbasov (ABF Södra-Östra Dalarna), Kerstin Nauclér (ABF Borlänge-Nedansiljan), Fredrik Månsson
(Sensus), Anders Brandström (Cozmoz Arena), Lina Josefsson (projektledare Anoda-projektet, LTD /
Avesta), Mattias Dristig (projektledare Kultur Hjärta Skola, LTD), Linda Ingesson (Borlänge kommun),
Pelle Andersson (Borlänge kommun), Therese Olsson (ABF Södra-Östra Dalarna) och Eva Ersbacken
(Hedemora kommun).
Hjalle Östman hälsar alla välkomna och berättar lite om Cozmoz.
Mattias hälsar berättar om 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 syd (Falun, Borlänge, Avesta och Hedemora). Eventuellt kan Leksand och
Ludvika tillkomma. Träffen är specifik för att diskutera innehållet på denna dag tillsammans med
studieförbunden.
Falun har i dagsläget ingen kommunal EKO-samordnare och Riksteatern Falun har fått ta över den
uppgiften i väntan på att kommunen utser en ny.
Arrangörsutbildning EKO Syd kommer gå av stapeln i Borlänge 18 april. Lokal är ännu inte spikad då
Cozmoz var dubbelbokat detta datum, men Hjalle och Anders kommer hitta ett bra alternativ.
Tanken är att Dalarnas alla EKO i de södra 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. En separat
utbildning för de norra kommunerna (Älvdalen, Orsa, Mora) sker 21 mars.
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 18/2)
2. Planering med kommunerna och studieförbunden (dagens träff som handlar om innehållet
inför 18 april)
3. Arr-Utbildning Syd i Borlänge (18 april)
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 3 oktober, Moraparken (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.
Mattias presenterade det grundförslag som kommer användas i EKO-norr och mötet godkände att
vi körde ett liknande upplägg:
Program 18 april
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 ett studieförbund 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.
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 40 – 50 pers kommer medverka på utbildningen 18 april:
Borlänge 15 EKO + 5 vuxna
Studieförbunden: 6 st
Falun: 3 EKO + 3 vuxna (RTD) Avesta 2 EKO + 1 vuxen

Hedemora: 8 EKO + 1 vuxen
Övriga: 6 st

Kostnaden för ev lokalhyra står Borlänge för, transporter t/r står kommunerna för, maten står Kultur
Hjärta Skola för.
Sista anmälningsdag för medverkan kommer vara 13 april. Fler studieförbund än de på mötet kan
tillkomma.
Tack för en givande träff!

Nedtecknat av: Mattias Dristig 150330

