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PROGRAM FÖR KULTUR – BARN OCH
UNGA
VARA VÅGAR!
I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite
längre. Vi bygger för framtiden!
Vara kommuns vision ur Strategisk plan 20162019.

Inriktningsmål
Det finns ett sammanhang för varje människa i Vara kommun.
Det livslånga lärandet och det offentliga samtalet i kulturlivet behövs i en levande demokrati.



Förutsättningarna för utveckling av ett rikt kulturliv stärks och bidrar
till att kommunens vision och mål nås.
Det kulturella området där idrott och friluftsliv ingår bidrar starkt till
hela kommunens utveckling.

Bakgrund
Lusten att utforska och förstå bär en kreativ människa med sig genom hela livet. Kultur är ett av de viktigaste instrumenten för att väcka och vidmakthålla
fantasi och skapande hos unga. I Vara kommuns kulturplan är barn och unga
prioriterade grupper.
Att lära är en process som börjar i nyfikenhet, lek och tasigförsamhet hos barnet. Kultur som pedagogisk metod, uttrycksform och ett sätt att göra sin röst
hörd gynnar samtidigt förmågan att också lyssna på andras berättelser, ta del
av andras förutsättningar och att bidra till gemensamma mål. Kultur ger uttryck för livsglädje men också möjlighet att bearbeta svåra upplevelser.
Kulturens roll för barns växande och ungas vuxenblivande är mycket viktig.
Delaktighet och närvaro som publik ingår i varje barns uppväxt i Vara kommun. Barn och unga erbjuds varje år kulturella aktiviteter som arrangeras av
kommunens institutioner, föreningsliv och enskilda aktörer.
Förskola och skola har en stor betydelse inte bara för barnens sätt att ta till sig
kultur utan också för hemmens kulturkonsumtion och syn på kultur.

Program för kultur – barn och
unga i Vara kommun

2017-02-27
Sidan 3

Kultur för barn och unga i Vara
kommun
Kulturenhetens och Vara Konserthus utanför skoltid vänder sig till barn och
unga på deras lediga tid och vill stärka deras lust att utforska sin egen förmåga
och världens möjligheter genom ett utbud av olika aktiviteter.
Föreningslivet erbjuder rika möjligheter att tillsammans ägna sig åt de aktiviteter man älskar mest.
Fritidsgården Torsbo har tillgång till instrument och en musikstudio där ungdomarna spelar in sin egen musik. Vedums fritidsgård ligger i biblioteket som
blir en naturlig plats för fritidsaktiviteter.
Vid kommunens nationaldagsfirande är fokus på barn och unga vilket styr
programsättning och val av aktiviteter. Barn och unga har också roller som t
ex konferencierer.
I kulturskolans uppdrag ingår att driva kulturprojekt i kommunens förskolor
och grundskolor.
El Sistema Mini är ett flerårigt projekt som engagerar alla förskolebarn i åldrarna 4-5 år i musik, sång och rytmik. Projektets aktivitet driver förskolepedagogerna sedan själva vidare. I projektet ingår handledning och kompetensutveckling för pedagoger.
Kultur Varas verksamhet är generellt sett gratis. Kulturskolans verksamhet på
barns fritid är avgiftsbelagd och Vara Konserthus säljer biljetter till vissa arrangemang för barn medan andra är gratis.

Kulturutbud under ett år
Vad görs

Vem gör

Omfattning

Scenkonstupplevelser
under skoltid för alla
Varas 4-19-åringar

Vara konserthus

2 tillfällen/år.

Familjelördagar med
Vara konserthus
vardera 3-4 olika föreställningar och en
mängd prova-på-aktiviteter.

6 tillfällen/år.

Barn med föräldrar
bjuds in till träff med
representant för barnomsorg/skola. Tema:
språk och läsning med
mycket små barn. Alla
barn får en pekbok
(bekostas av Vara
kommun).

1 tillfälle när
barnet är ca 6
månader.

BVC i samarbete med Vara
folkbibliotek
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Samarbete med BVC
för att nå alla nyfödda
barn som får Barnens
första bok (bekostas av
Västra Götalandsregionen) vid besök på
biblioteket.

Vara folkbibliotek i samarbete
med BVC

Alla förskoleklasser
Vara folkbibliotek i samarbete
bjuds till biblioteket
med skolan.
och får då sitt första lånekort.
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1 tillfälle när
barnet är 10-12
månader.

1 tillfälle/år.

Alla föreningsaktiveter
får aktivitetsstöd för
barn och unga i åldrar
enligt Riksidrottsförbundets definition och
kommunens regler.

Föreningslivet arrangerar, Vara Eget val.
kommun stödjer via Bildningsnämnden och Kultur Vara.

Sagostunder

Kulturenheten/Kultur Vara

Minst 6 tillfällen
per år

Familjedag på biblioKulturenheten/Kultur Vara
teket i Vara som riktar
sig till åldersgruppen 310 år med familjer.

1-2 tillfällen per
år

El Sistema Mini för
barn 4-5 år i förskola
och skola.

Kulturenheten/Kulturskolan

Regelbundet

Fritidsaktiviteter på
Kulturskolan för barn
från 4 år.

Kulturenheten/Kulturskolan

Regelbundet

Pröva-på kurser för
ungdomar i syfte att
lyfta olika kulturaktiviteter såsom dans, teater, bild och musik.

Kulturenheten/Fritidsgårdarna 1 tillfälle/vecka
under terminerna.

Fritidsledare med musikerkompetens på
plats på Torsbo stödjer
eget musikaliskt skapande.

Kulturenheten/Fritidsgårdarna 1 tillfälle/vecka.

Kulturprojekt för ungdomar på deras fritid
(jmfr Låtskrivarprojektet
vt 2016)

Kulturenheten

Regelbundet

Kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga
(statsbidrag).

Kulturenheten/Kultur Vara

Sommarlovet
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Nationaldagsfirande
med fokus på barn och
familj.

Kulturenheten/Kultur Vara

Förskolans Dag

Förskolorna

Samverkan föreningslivet och
Vara Konserthus
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1 tillfälle per år,
Nationaldagen.
1 tillfälle på våren.

