
EKO-refernsgruppsträff 

Plats: Rosa Huset, Mora 

Datum: 150507 

 

Närvarande: Åke Nyström (Mora kommun), Karl Larson (Mora kommun),  

Jon-Erik Ersson (EKO - NTI), Melker Brodin (Älvdalens kommun), Anna-Frida Hellberg (UKD), Eva 

Ersbacken (Hedemora kommun), Kristina Klockar (Orsa kommun), Mattias Moraeus (EKO - NTI), 

Charlie Lindström (EKO - NTI), Malin Björklund (Avesta kommun), Emma Sundberg (EKO Mora), 

Mattias Dristig (Kultur Hjärta Skola). 

 

 

Vi tog en presentationsrunda 

Malin Björklund är ny EKO-samordnare för Avesta kommun, Anna-Frida Hellberg arbetar till vardags 

som Hemslöjdskonsulent och är med på dagens möte som representant från regionala 

länskulturnätverket Ung Kultur Dalarna (UKD), Jon-Erik Ersson, Mattias Moraeus och Charlie 

Lindström är med på träffen då deras gymnasieskola NTI i Falun eventuellt ska införa EKO, en 

utveckling som vi bör tacka Emma Sundberg (EKO i Mora) för. Karl Larson kommer ta över Åke 

Nyströms roll som EKO-samordnare i Mora framöver. 

 

Om arrangörsutbildningarna i Älvdalen och Borlänge  

Vi tog en runda och pratade om de båda arrangörsutbildningarna som projektet har genomfört. Ur 

kommentarerna: Bra upplägg. Medverkande EKO var nöjda. För de yngre EKO var det lite svårt att 

hänga med på förmiddagen. Mattias pratade lite för fort. Mycket positivt att gå runt i grupper och 

träffa de olika medverkande (Riksteatern, Studieförbund osv) tiden för detta borde utökats.  

 

Om den kommande Föreningsmässan 

Planen framöver är att intresserade EKO och medlemmar från Riksteaterns lokala teaterföreningar 

bjuds in till träffar på Moraparken där vi tillsammans planerar Föreningsmässan den 3 oktober. 

Tidsplanen är ganska tajt men vi behöver minst fem träffar för att arrangera detta. Mattias kommer 

ha ansvaret för att Föreningsmässan genomförs och det är viktigt att EKO känner att de är med och 

arrangerar.  

Efter lite diskussion så enades vi att det fanns en vinst i att lägga träffarna på skoltid men även till viss 

del efter skoltid. Två träffar innan skolavslutningarna spikades: 28 maj 14.00 – 18.00 samt 3 juni 

16.00 – 18.00. Mattias skickar ut en inbjudan så snabbt som möjligt. Åke säkrade lokal på 

Moraparken så att vi kan visa alla EKO vart Föreningsmässan går av stapeln. På första träffen 28 maj 

så kommer vi lägga en Aktivitetsplan tillsammans med medverkande EKO.  

Vi enades också att EKO från lågstadiet inte är med i planeringen av Föreningsmässan. Men det ska 

finnas uppgifter för dessa väl på plats. Eventuellt sker även arbete kommunalt mellan träffarna.  

Samordnarna ser det som mer eller mindre självklart att de medverkar i det kommande 

arrangörsarbetet tillsammans med sina EKO. Eventuellt minskas samordnarnas roll över tid. Man kan 

eventuellt koppla satsningen till skolans skrivningar om Entreprenöriellt Lärande. 

 

Om medverkande föreningar på Föreningsmässan 

En weblänk har tidigare gått ut till föreningar som får ekonomiskt stöd från Landstinget Dalarna om 

att visa intresse om att medverka den 3 oktober på Föreningsmässan. I dagsläget har en handfull 



föreningar visat intresse om att leda workshops, vara utställare osv. Mattias påminner även EKO-

kommunerna om att de gärna får tipsa kommunala föreningar som kan vara intresserade av att 

medverka.  

 

Om den nya Kultur- och Bildningsplanen 

Arbetet med ny kultur- och bildningsplan är på gång. Landstinget Dalarna vill gärna ha samordnarnas 

åsikter, farhågor, önskningar osv när det gäller det framtida arbetet med Elevkulturombuds-

strukturen. Maila gärna några tankar om det till Mattias så snart som möjligt. 

 

Om att säkra EKO-strukturen inför framtiden 

Landstinget Dalarna ser stora fördelar med EKO. Mattias kommer ha träffar framöver med funktioner 

inom Landstinget för att stämma av hur Landstinget ska ta tillvara det som hittills har byggts upp. För 

kommunernas del så kommer detta arbete innebära att Intentionsavtal kommer skrivas för att säkra 

satsningen kommunalt och regionalt. Mattias kommer skicka ut ett förslag till samordnarna så att 

Intentionsavtalen kan utgå från kommunala förutsättningar.  

 

Vi avslutade med ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna 

 

Älvdalen: Skulle haft ett möte mellan Älvdalens Elevkulturombud och de vuxna Kulturombuden, men 

det ställdes tyvärr in. Behöver få ordning en aning på sin organisering av EKO. Har i dagsläget 20 EKO 

i åk 2 – 9. Samarbete mellan Skola och Kultur sker. 

 

Mora: Har 27 EKO ”på pappret” men en handfull som är riktigt intresserade. Satsningen har införts 

via Elevråden. Ett tips till andra kommuner är att själva (som Samordnare) prata direkt med barn och 

unga för att berätta om satsningen. Att bjuda på Go´fika (läs: kanelbulle) är också något som man 

inte ska förakta. Eventuellt har lärarna lite dålig koll på vad EKO är. Karl kommer ta över Åkes roll 

som samordnare framöver. EKO-arbetet kommer uttryckligen ligga i Karls tjänst. Mora har även på 

gång att införa vuxna Kulturombud på skolorna framöver. En viktig aspekt i arbetet med är EKO att 

nämna Tid. Samordningsuppdraget och arbetet med EKO tar tid och är inte något man kan göra 

halvhjärtat. 

 

Avesta: Malin är ny samordnare för EKO och en ny kommunal grupp är skapad för att arbeta med 

kulturutbudet i kommunen. Avesta har i dagsläget ingen Kultursekreterare och Malin är i grunden 

lärare. Avesta har nu 7 taggade EKO som är utvalda av Malin. Man kommer ha ett samarbete med 

Anoda-projektet och skapa en grafittikurs på sommaren. Detta som ett direkt resultat av 

arrangörsutbildningen i Borlänge. Avestatidningen har intervjuat EKO (länk finns på Kultur Hjärta 

Skolas blogg). Malin har en mycket förstående rektor som tycker det är viktigt att Malin driver EKO-

samordningen. Till denna träff har skolan satt in en vikarie för Malin så att hon kan medverka.  

 

Hedemora: Har varit med sedan projektstart. Arbetet med EKO nämns i Evas nya tjänstebeskrivning. 

Arbetet med EKO tar mycket tid och det är nödvändigt för att nå goda resultat. Arbetet med EKO är 

kul och spännande! I dagsläget har Hedemora 13 EKO. Hedemora har inte kommunala EKO-träffar på 

skoltid då ombuden inte vill ”missa skolan”. Man har träffar en gång i månaden och det är något EKO 

verkligen efterfrågar. Träffar läggs efter skoltid och föräldrarna skjutsar eleverna till dessa. Förra 

veckan hade Eva möte på högstadiet för att införa EKO även där. Vuxna Kulturombud finns på alla 

skolor i kommunen. En viktig fråga framöver är hur EKO ska nå sina klasskamrater, så att även dessa 

får vara med och tycka till om tex Kulturutbudet.  

 



Orsa: Startade i november förra året. Arbetet har gått väldigt snabbt och lätt då Kristina redan hade 

upparbetade kontakter med skolor i Orsa pga sin tidigare tjänst som lärare. Orsa har 6 EKO på 

högstadiet och arbetet handlar om att bygga en bra grupp. EKO har tagit kort på sig själva för att 

presentera sig för sina klasskamrater och sitt uppdrag. EKO driver frågan om att ha skolbio. Kristina 

tycker det är bra att Orsa har flera vuxna samordnare, en från fritid, en från kultur och en från skola. 

De vuxna kulturombuden och EKO har ännu inte gemensamma träffar. 

 

 

Nedtecknat av: Mattias Dristig 150511 

 

Tack för en givande träff! 

 

 

 


