KICK – OFF ANG FÖRENINGSMÄSSAN
Nu börjar det praktiska arbetet med Dalarnas stora Föreningsmässa som går av stapeln på
Moraparken den 3 oktober 2015. Under denna dag kommer många av Dalarnas föreningar som
arbetar med barn och unga, inflytande osv vara utställare och medverka på olika sätt.
Tanken är att Elevkulturombuden (EKO) i Dalarna arrangerar hela dagen tillsammans med
medlemmar från Riksteaterns lokala teaterföreningar. Planeringen gör vi tillsammans och det
kommer innebära en viss arbetsinsats på fritiden men även under skoltid. Vi planerar att ha två
träffar innan sommarlovet (se nedan) och det är viktigt att man är med på båda dessa. Även efter
sommarlovet så sker minst två träffar. Datumen för dessa är ännu inte bestämda.
Som medlem i den arrangörsgrupp som bildas är det alltså viktigt att man prioriterar det kommande
arbetet. Man kan alltså inte välja att medverka på bara en träff osv. Är man med i arrangörsgruppen
så är man. Vi har även dragit gränsen att EKO från mellanstadiet och uppåt får medverka i själva
planerandet. Som EKO i lågstadiet så är man självklart välkommen på själva Föreningsmässan den 3
oktober och eventuellt tar arrangörsgruppen fram uppgifter som man som EKO lätt kan ta på sig inför
den dagen. Men, det är något som arrangörsgruppen bestämmer.
Dalarnas vuxna EKO-samordnare medverkar under delar av planeringen.
VIKTIGA DATUM FRAMÖVER:
28 Maj 2015 kl 14.00 – 18.00 : KICK – OFF på MORAPARKEN
Vi tittar på lokalerna, fikar och gör en grovplanering tillsammans. Har man varit med på Kultur Hjärta
Skolas arrangörsutbildningar i Älvdalen eller Borlänge så kommer man känna igen WBS,
Spindelstruktur och Aktivitetsplan.
3 juni kl 16.00 – 20.00 : PLANERINGSTRÄFF i MORA
Vi fortsätter planerandet av Föreningsmässan.
September 2015: Minst två planeringsträffar. Datum bestämmer vi tillsammans.
Eventuellt arbetar man ”hemma i sin kommun” med uppgifter.
3 oktober 2015 (Heldag) : FÖRENINGSMÄSSA på MORAPARKEN

Intresserad?
Anmäl ditt intresse till din kommunala EKO-samordnare snarast. Dock senast 26 maj 2015. Hojta
även till om du har behov av specialkost.
Nu kör vi!
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