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INLEDNING
Drömmarnas hus är en organisk plattform för
kunniga, engagerade, kompetenta kultur- och natur
pedagoger som älskar att arbeta tillsammans med
barn och unga. Här finns vi samlade för att vara
resurser för barn och unga, men även för vuxna som
finns i de ungas värld. Tillsammans med de unga
tittar vi på omvärlden, på vad som händer och på
vad de vill berätta. För oss är det viktigt att alltid
erbjuda vår verksamhet för barn och unga under
såväl skoltid och kvällstid som på loven.
Vi arbetar på olika sätt med skilda konstformer,
utifrån de ungas delaktighet och intresse. Vår
verksamhet är ständigt under förändring vad gäller
karaktär och storlek. Vi utvecklas tillsammans med
de människor vi möter och arbetar tillsammans på
vägen mot våra gemensamma mål. Vi är ständigt
nyfikna och lyhörda. Vi räds inte utmaningar eller
förändringar och vi nöjer oss inte med saker som de
är. Vi är alltid hungriga. Vi älskar samarbeten och
gillar det mest oväntade. Därför utvecklas vi,
därför förändrar vi oss från år till år.
På vår hemsida www.drommarnashus.se hittar du
fördjupad information kring all vår verksamhet, i
ord, bild och film.

VISSA ÅR FALLER ALLTING PÅ
PLATS. 2014 VAR ETT SÅDANT ÅR.
Drömmarnas hus har länge velat utöka
antalet barn som får vara med om
Äventyret i Fulltofta. Detta år lyckades vi få
med 1000 fler barn, tack vare det
innovativa arbetet vi fick möjligheten att
medverka i under InnoCarnival Skåne 2014.
För första gången i Europa genomfördes en
InnoCarnival 2014 som handlade om ” Barn
och ungas idéer för en hållbar framtid”. Det
var otroligt många som var med, trodde på
det och realiserade detta. Det var magiskt
att få uppleva detta. Ett stort tack till alla
och att vi fick vara med. Vi håller
tummarna för att detta ska gå av stapeln
igen 2015-2016. Men det var inte slut där
utan vi fick också möjligheten att spela
familjeföreställningen Wanted Robin Hood
tillsammans med Malmö Sommarscen. En
nutida Robin Hood med nyskrivet manus,
nyskriven underbar musik och fantastisk
kostym och scenografi! Ett gigantiskt
samarbetsprojekt, med så många
människor, organisationer, företag och
ideella krafter engagerade! Vi trotsade
väder, fördomar, gängse normer och bjöd in
till vår glänta i Rosengård. Tack alla som
var med i detta och även till den fantastiska
publiken som kom! Detta blev så lyckat att
Drömmarnas hus kommer att spela en
familjeföreställning i Rosengård sommaren
2016 tillsammans med Malmö Sommarscen.
Vi har aldrig tidigare arbetat med så många
kommuner i Skåne som under 2014. Vi har
aldrig heller haft så många skolor i vårt
skolpedagogiska arbete. Vi mottog i
november Kultur Skånes Kulturpris,
”Kulturpaletten”, för vårt arbete, för vad vi
gör och hur vi gör det, som vi är oerhört
stolta och glada över.
Nästa år fyller vi 25 år och det ska firas
med, kalas och glädje. Såklart med dem vi
finns till för; våra barn och ungdomar.
VI SES 2015!

INNOCARNIVAL

SIDA 6-7

WANTED ROBIN HOOD

SIDA 8-9

DRÖMMARNAS TRÄDGÅRD

SIDA 10

VÅRA BARN OCH UNGA PÅ FRITIDEN

SIDA 11-15

VARFÖR VI ARBETAR I SKOLAN

SIDA 16-21

I ANDRA FORUM

SIDA 21-22

SYNAS OCH SPRIDA VÅR VERKSAMHET

SIDA 22-24

ROSENGÅRDS HERRGÅRD 200 ÅR

SIDA 23-24

REGION SKÅNES KULTURPALETTEN 2014

SIDA 24

UTVECKLINGSARBETE MED PERSONALEN

SIDA 25

TACK TILL FINANSIÄRERNA 2014

SIDA 28

I vår digitala version av årsrapporten 2014 finns länkar
till fördjupande text, film etc klickbart direkt i texten.
Blädderversion finns på issuu.com/drommarnashus
PDF för nerladdning finns på drommarnashus.se/hem/arsmagasin

INNOCARNIVAL
INNOCARNIVAL SKÅNE 2014
Malmö stad har drivit projektet InnoCarnival
Skåne 2014. Projektet har planerats och
genomförts tillsammans med ett 50-tal
företag, föreningar, kommuner och
lärosäten i Skåne som genom sin medverkan
vill stimulera unga människors kreativitet
och innovationslust. Hur kan vi ta tillvara
deras engagemang, kloka idéer,
uppfinningsförmåga och kraft? Hur kan vi
möjliggöra för unga talanger i Skåne att visa
upp sina idéer och lösningar som kan bygga
samhällen som är såväl socialt som
ekonomiskt och miljömässigt hållbara?
Dessa frågor har varit ledande för
projektets utformning.
Drömmarnas hus känner en stor stolthet och
glädje över att vi fick möjligheten att
medverka i flera olika delar i InnoCarnival
Skåne 2014. Vi engagerade oss då vi tror på
samarbete. Vi tror på en förändrad syn på
barn och unga och deras förmågor. Vi tror
på att det är bra att skapa nya sätt att
tänka, att våga ta risker, vara modiga och
prova på nya saker. Vi tror på att skapa en
ökad samsyn i regionen och vi bygger en
infrastruktur för samverkan, nätverk och
kunskapsöverföring. Vi tror på ett
entreprenöriellt perspektiv!
InnoCarnival Skåne 2014 var en startpunkt
för en förändringsprocess som leder till
långsiktiga systemförändringar där nya
pedagogiska insatser som syftar till nya
kunskaper och inspiration kan bli verklighet.
Nya inlärningskoncept leder till fortbildning
som leder till förändring i organisationer
som leder till att göra om den mentala
kartan.
Vi vill vara med och starta en stor
förändringsprocess mot ett hållbart
samhälle, med barn och ungas idéer i fokus.
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DRÖMMARNAS HUS PÅ
INNOCONFERENCE!
Under två hela dagar, den 13-14 november,
välkomnades forskare, entreprenörer,
skolledare, pedagoger, utvecklingsledare
och många fler för att diskutera
hållbarhetsfrågor med unga deltagare från
InnoCarnival Skåne 2014. Dagarna var
varvade med både väletablerade föreläsare
och fördjupade samtal i ”runda bordssamtal”. Föreläsare mötte de ungas
framtidsperspektiv och konferensens
deltagare fick en chans att uppleva deras
innovationer i en kreativ miljö. Många
spännande möten uppstod!
Under InnoConference fick Drömmarnas hus
möjlighet att leda ett runda bords-samtal
med det viktiga temat:

Hur bejakar och förstärker vi barn och
ungas kreativitet och varför är det viktigt
ur ett hållbarhetsperspektiv?
År 2020 ska Skåne vara Europas mest
innovativa region. Hur når vi dit? Och var
kommer barnen in?
Svåra framtidsfrågor, men tillsammans
lyckades deltagarna runt bordet komma
fram till olika lösningar och idéer. Här
samlades människor med olika bakgrund och
brottades med frågeställningarna. Vi vill än
en gång passa på att tacka alla deltagarna
för all hjälp, alla nya idéer och all kunskap
vi fick!

stort! Överhuvudtaget var just den positiva
energin från alla unga utställare något som
satte stor prägel på InnoCarnival Skåne
2014. Från Drömmarnas hus kände vi en stor
stolthet över vad de unga vi arbetat med
presenterade!

MALMÖ MÄSSHALLAR
13-15 NOVEMBER
Efter att ha startat upp och arbetat med
såväl Äventyrsklasser (åk 4-5) som
Innovationsboutique (åk 7-8) så var det med
stor spänning vi såg fram emot den stora
finalen tillika InnoCarnival Skåne 2014 i
Malmö mässhallar den 14-15 november. Här
fick vi äntligen ta del av vad alla de olika
klasserna arbetat fram, som nu skulle visas
upp för såväl tävlingsjury som allmänhet.
Resultaten gjorde ingen besviken utan
mångfalden av innovation, kreativitet,
engagemang och inte minst entusiasm från
de unga lämnade ingen besökare oberörd.
De flesta klasser var oerhört väl förberedda
samt pålästa och presenterade stolt sina
innovationer för en imponerad allmänhet. I
Innovationsboutiquen där man arbetat
främst med återanvändning men också med
innovationer för hållbarhet, såldes vackra
samt högst användbara produkter på
löpande band. Här kunde man också
beskåda och ta del av många finurliga
innovationstankar som lade fram snillrika
förslag på hållbara lösningar på dagens
problem.

En annan del under InnoCarnival Skåne 2014
var att försöka föra samtal lite djupare
kring några teman och att bjuda in publik,
lärare, elever, politiker och tjänstemän
med flera kring tematiken. Drömmarnas hus
medverkade i ett av dessa fördjupade
samtal på Stora scenen. Samtalet handlade
om Skolans underbara värld och i panelen
satt lärare, rektorer och pedagoger från
lärarutbildningen.

DRÖMMARNAS HUS MONTER
Under InnoCarnival Skåne 2014 mässdagar
hade Drömmarnas hus sin egen monter, här
presenterade vi vår verksamhet med bilder
och filmer. Montern var väl bemannad i
syfte att kunna prata med så många
mässbesökare som möjligt. Våra ungdomar
arrangerade workshops för mässans
besökare, där man fick lämna sitt bästa må
bra- tips. Dessa tips publicerade vi på vår
hemsida i syfte att andra ska kunna ta del
av dessa må bra-tips.

Äventyrsklasserna, vars innovationer tog
spjärn mot årets äventyrstematik,
presenterade den ena fantastiska
innovationen efter den andra och de allra
flesta hade verkligen fördjupat sig i
hållbarhetsbegreppens alla viktiga
delar. Det var en fröjd att vandra runt
bland de unga utställarna och den som inte
invaggades i ett lugn och en stor framtidstro
efter att ha tagit del av denna snillrikedom,
entusiasm och engagemang missade något
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WANTED
ROBIN HOOD
DRÖMMARNAS HUS RUSTADE FÖR
ATT TA EMOT ROBIN HOOD
Vissa talar, mycket och länge, om vad man
borde göra för att skapa ett bättre
samhälle. 2014 var ett valår och det var
många som ville bidra med åsikter om vad
man s k u l l e kunna göra. Man använde
vackra ord som inkludering, samarbete och
brobyggande. Vi på Drömmarnas hus ville gå
från ord till handling för att visa att alla
dessa ord har en innebörd och faktiskt är
genomförbara. Tillsammans med en mängd
aktörer, samarbetspartners, professionella
skådespelare, barn och unga ville vi göra
det omöjliga möjligt! Vi bjöd in till att vara
med och bygga ett Malmö för framtiden, en
kulturupplevelse utöver det vanliga, värme,
engagemang, gemenskap, inspiration och
mod! Drömmarnas hus ville via kulturens
starka band bidra till att helt nya kontakter
knöts och nya stärkande samarbeten kunde
växa fram. Sist men inte minst; vi ville
skapa en sommarupplevelse utöver det
vanliga - både för dem som deltog och för
publiken!

FÖRESTÄLLNINGEN
En musikalisk utomhusföreställning, en
humoristisk, fartfylld och interaktiv
familjeföreställning som vi spelade i
Rosengård sommaren 2014. ”Wanted Robin
Hood” med de klassiska karaktärerna, men
där problemen och frågeställningarna var
det moderna samhällets problem. Här
myllrade det av liv och rörelse, människor,
körer och dansare. Professionella,
amatörer, barn och gamla i Sherwoodskogen
fanns de alla. Musiken löpte genom
berättelsen och blommade ut i olika genrer.
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Allt från spagettiwestern till vackra
ballader. En sång- och dansföreställning
som med en livfull lek med teatern, kittlade
publiken under sommarkvällarna, och fick
dem att undra och fundera över vad som var
dröm och vad som var verklighet?
Med ett nyskrivet manus och till nyskriven
musik fick publiken möta över 70
människor på scen, det vill säga i
Sherwoodskogen.
Till föreställningen kopplade vi också en
form av presentationsyta – showroom.
Det var många som hjälpte till att genomföra Wanted Robin Hood, och många andra
goda verksamheter bedrivs av många goda
människor, i föreningar och företag.

I ”showroom” fick de goda krafterna en
plats att prata om och visa upp det arbete
de gör. Men showroom var ingen
traditionell utställning som på en mässa.
Det blev en spännande överraskning som
väntade publiken efter föreställningens
slut.

För er som missade den fantastiskt fina
föreställningen Wanted Robin Hood som
spelades den 27- 30 juni – kan vi tyvärr inte
göra mer än att säga att där gick ni miste
om något härligt! 67 personer på scenen, 2
hönor och en tupp, nyskriven musik och ett
gigantiskt stort samarbete gjorde detta
möjligt! 46 ungdomar fick arbete i sommar
via Praktik vid Event, Ung i Sommar etc.
Utöver de unga fick 23 kulturarbetare jobb.
Vi hade sagt att vi beräknade ha ca 200 i
publik per föreställning. Vi skulle spela 6
stycken föreställningar. En föreställning fick
tyvärr ställas in på grund av regn. Publiksiffrorna visade glädjande nog på 303 personer per föreställning inklusive genrep. Härligt! En ny vacker spelplats har etablerats
och synliggjorts. Sammanlagt engagerade
sig 14 företag i projektet, kommunala förvaltningar, föreningar, studieförbund och
kulturorganisationer. 87 personer deltog
ideellt. På vår återträff med ensemblen i
augusti kom det 60 personer, så engagemanget var stort. Vi vill tacka alla som var
med och engagerade sig. Många var de
barn, ungdomar eller pensionärer som fick
ett minne för livet genom möjligheten att
få vara med. Många var de som fick en fin
vår med alla repetitioner och en härlig
sommar! Möten uppstod som aldrig annars
hade skett mellan denna mångfald av människor. Samarbetsrelationer har startats
som vi idag inte har en aning om vart det
leder. Förhoppningen är att detta leva vidare och utvecklas.
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DRÖMMARNAS
TRÄDGÅRD
TRÄDGÅRDEN
I mars månad tog vårt stora trädgårdsprojekt ”Smart Mat” slut, ett projekt som vi
under tre år drivit i samarbete med
Miljöförvaltningen, Malmö stad. Men
trädgården med den permakulturdesignade
skogsträdgården, med uteklassrum och
utekök finns kvar och den nyttjas också av
andra aktörer från och till, vilket vi ser som
ett härligt inslag i vår verksamhet.
Fortfarande efterfrågas vårt material ”Ett

år i trädgården” av skolor, förskolor och
pedagoger, det är kul att materialet
används och lever kvar.
Murarna kring orangeriet har blivit
konstnärligt målade med tips, fakta och
instruktioner om vårt utekök. Kika gärna
förbi och titta på dessa fina målningar.
Vårt utekök som blev förstört hösten 2013,
blev återuppbyggt hösten 2014. Så nu
hoppas vi på en underbar sommar där
uteköket kan komma till användning för alla
som är intresserade.
Naturskolan har under flera somrar haft
verksamhet i vår trädgård, så även under
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2014, där man under tre veckor hade olika
barngrupper igång under dagtid.
Många är spontanbesöken i vår trädgård och
det är allt ifrån barn, unga och vuxna från
området till besökare utifrån som hittar sin
plats i vår härliga oas till trädgård.

SANKTA MARIA FOLKHÖGSKOLA
Under våren har Drömmarnas hus
samarbetat med Sankta Maria Folkhögskola
under temat ”Mat, makt – odling”. Syftet
var att ge eleverna kunskap om ätliga
grönsaker, frukter/bär, växter och örter.
Eleverna fick också en inblick i och kunskap
kring när man planterar och när man
skördar, hur man sår och odlar. Arbetet tog
avstamp i upplevelsebaserad
utomhuspedagogik. Eleverna fick lära och
uppleva med alla sinnen för att få en
språklig och fysisk förståelse av både orden
och kunskapen.

kreativ, ha kul, lära sig nya saker och få
vara den man är.
För oss är det viktigt att vara lyhörda för de
ungas önskemål och behov. Vi har aldrig
auditions eller inträdesprov men vi har
alltid en hög konstnärlig ambition. Vi gillar
att samarbeta med andra, det kan vara
olika institutioner, fria kulturlivet eller
föreningar som riktar sig till unga. Detta för
att det öppnar nya dörrar och världar för
våra unga men också för att vi vill arbeta
mot ett gemensamt mål. Vi tror att det är
viktigt att tillsammans lyckas nå ett
gemensamt mål, något som man kanske
trodde var omöjligt från början. Vi tror att
vi alla växer av detta och får bättre
självförtroende och mod.
På avslutningsträffen hade man en fest med
matlagning och provsmakning utifrån några
recept som eleverna själva tagit fram.

I augusti månad arrangerade vi en
gemensam uppstartsdag inför höstterminen
med elever och lärare från Sankta Maria
Folkhögskola. Eleverna och lärarna delades
in i olika grupper och matlagning,
teambuilding och andra workshops stod på
programmet.

Kvällskurserna är gratis och riktar sig till
barn och unga i hela Malmö.
Året började med en avslutning. En
avslutning av en sagolik föreställning på
Malmö Opera. Det var ”Tusen och en natt”
där Drömmarnas hus ungdomar från
kvällskurserna medverkade både i
föreställningen och i foajén som berättare.

VÅRA BARN OCH
UNGA PÅ FRITIDEN
Våra kvällskurser och workshops är
Drömmarnas Hus nav. Det är här vi träffar
barn och ungdomar på deras fritid. Det är
här idéer till nya projekt, berättelser och
konstnärliga uttryck kommer fram och upp
till ytan. Våra kvällar fungerar som en
experimentverkstad där vi med lust och
glädje provar oss fram med olika
konstformer. Att våga tänka, tycka och
fantisera och uttrycka sig på olika vis tycker
vi är viktigt.
Här får man möjlighet att utvecklas, vara

Våren som kom handlade om orättvisor rättvisor. Vi repeterade för fullt på kvällar
och helger föreställningen ”Wanted Robin
Hood” som skulle ha sin premiär den 27
juni.
”Wanted Robin Hood” var ett gigantiskt
samarbetsprojekt med massor av deltagare.
Vår fria tid på Drömmarnas hus kantades av
teater/dans/kör- repetitioner. Vi
repeterade i alla lokaler som fanns på
Drömmarnas hus, men också utomhus, på
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Skånes Dansteater, hos Kulturcentrum
Skåne och ibland fick vi använda grannens
(FC Rosengård) lokaler.
Arbetet med Wanted Robin Hood utgjorde
en stor mötesplats för alla våra kvällskursdeltagare och ledde till många nya möten.
Efter en lustfylld sommar skapades en
mindre föreställning under hösten som vi
kallade ”Från det mörkaste mörka till det
ljusaste ljusa.” Vår utgångspunkt i denna
mindre produktion var dygnets alla timmar,
där vi undersökte vilka tider på dygnet som
är mest spännande. Vilka viktiga händelser
sker under dygnets timmar? Deltagarna
improviserade fram udda märkliga
ögonblick. Dessa spännande underfundiga
sekvenser gestaltades med sång, dans och i
sceniska bilder. Efterfrågan från
publik var så stor att vi fick erbjuda
en extra föreställning, kul!

ALLKONSTLÖRDAGAR
MED GÄSTSPEL
En allkonstlördag är en dag då det finns
utrymme för hela familjen att mötas på ett
kreativt vis. Här kan barn i alla åldrar
arbeta sida vid sida med mammor, pappor
släkt och vänner i en öppen tillåtande
ateljé. För att kunna låta fantasin flöda kan
det vara bra att bli inspirerad. Ofta har vi
därför på dessa dagar haft ett gästspel, till
exempel en teaterföreställning eller någon/
några musiker som spelar. Vi har ofta
haft ett konstnärligt tema, där
Jafer Taoun som är
vår konstnär leder
workshopen i
ateljén. Dagen brukar
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förgyllas med fika eller värmande
soppa beroende på årstid.
Dessa lördagar har fyllts med familjer
från hela Malmö och har fungerat som
en underbar mötesplats.

Årets allkonstlördagar:
Den 8 februari gick vi in i formens
värld och skapade i gips och papper.
Gästföreställning och inspiration stod
Expressteatern för, som spelade,
”Vinterns hemlighet”
Den 15 mars var rörelse och uttryck
i fokus på vår allkonstlördag. I
ateljén skapades rörelser och uttryck i gips
papper och lera. Efter att ha blivit
inspirerade av dansföreställningen ”100
likes” av Musikteatret från Danmark
fick publiken möjlighet att medverka i
en workshop som hölls av dansarna.
Föreställningen visades i samarbete
med ABF.
Den 23 augusti var temat dockor och
masker. Då gästade föreställningen
”Pannkakan”, även den i samarbete med
ABF. Föreställningen spelades med dockor
som hjälp, och i ateljén skapades därefter
dockor i olika format.
Den 20 september var det dags igen för
allkonstlördag och den här gången lät vi oss
inspireras av den fantastiska kostymören
Åsa Gjerstad. Ta med dig dina egna trasiga
kläder och kom och återskapa något
vackert, lät inbjudan. Under dagen kunde
den som ville vara med på modevisning av
det som skapats.
Den 29 november, årets sista
allkonstlördag. Vi kallade den: Från
mörker till ljus, inspirerat av
höstens föreställning. Det var
en manifestation mot mörkret
där vi skapade konstverk och nya
ljuskällor av gamla. Denna dag

firades även 200 årsjubileet av vårt hus med
buller och bång. Hela huset sjöd av
aktivitet, forskaranda och upptäckarlust.

KVÄLLSKURSER OCH
LOVVERKSAMHET UNDER VÅREN
Under våren gick de flesta av kvällskurserna mot vår stora sommar-föreställning
”Wanted Robin Hood”
Eftermiddagskurserna, fritidsgruppen och
gruppen föräldrar + barn + dans, avslutade
sina träffar den 27 maj.

Kören
Kören bestod av deltagare från hela Malmö
och leddes av Eva Hallberg. Den yngsta
deltagaren var 7 år och den äldsta 78 år.
Musiken var komponerad av Tobias Alvin
som även hade specialkomponerat stycken
för kören.

Fritidsgruppen
Fritidsgruppen träffades på
eftermiddagarna under våren och jobbade
med teater- och danspedagogen Elizabeth
Mateo de Svensson. Resultatet blev en
kortare föreställning om gömda skatter
samt en liten film om barn som kan flyga.
Fritidshemmen bjöds in på en fnissig och
spännande avslutning.

Föräldrar + barn + dans
Föräldrar + barn + dans var ett lyckat
experiment som rullade under våren där
föräldrar med mindre barn fick dansa
tillsammans och skapa med vår
danspedagog Elizabeth.

Skådespelarna
Skådespelarna var även de i blandad ålder
och delades upp i olika grupper. En grupp
kom från Kulturcentrum Skåne i Lund och
repeterade separat i Lund för att sedan
sätta samman sina scener med våra övriga
grupper.

Dansarna
Dansarna bestod av sju unga tjejer som
repeterade under våren tillsammans med
vår danstränare Elizabeth Matteo de
Svensson och koreografen Melody Putu.

Tillsammans
Under maj och juni träffades alla grupper
med sina respektive deltagare (totalt 67
personer) för att sätta samman sitt arbete
tillsammans med regissörer och koreograf.
En starkt lysande ensemble stod redo den
27 juni när vår stora produktion Wanted
Robin Hood hade premiär.
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KVÄLLSKURSER OCH
LOVVERKSAMHET UNDER HÖSTEN
Under hösten jobbade alla kvällskurser och
konstformer tillsammans mot ett nytt mål,
en mindre föreställning som vi kallade: Från
det mörkaste mörka till det ljusaste ljusa.
Vår utgångspunkt i denna mindre produktion
var dygnets alla timmar, där vi undersökte
vilka tider på dygnet som är mest
spännande.
Vilka viktiga händelser sker under dygnets
timmar?
Inspirerade av Mikael Endes berättelse
”Mommo och kampen om tiden”, hittade vi
på en pojke som en stressad morgon råkar
slå sönder en väckarklocka som visar sig
vara tiden själv. Pojken måste ge sig ut i
olika tidsscener för att plocka ihop
skärvorna av tiden. Grupperna hittade på
och gestaltade scener ur tiden.

Dans
Hur dansar man fram förväntningar på ett
möte? Hur dansar man tiden som går? Detta
var frågor som dansgruppen ställdes inför.

Sång
Sånggruppen övade på sånger om magiska
viktiga tider på dygnet.

Skådespeleri
Skådespelargruppen tog fram och
repeterade viktiga, mystiska, underbara
händelser som kan ske under ett dygn.

kreativa skapande. Arbetet avslutades med
en lustfylld avslutning som visades för en
del av eleverna på skolan.

Höstlov

Film

Ett mysterium skulle lösas!

Som komplement till den sceniska
gestaltningen gjordes film av de korta
tidsberättelserna. En utmaning som
filmgruppen ställdes inför var filmandet av
ond bråd död.

En magisk pumpa som planterades av någon
som arbetade på Herrgården för 100 år
sedan hade stulits. Det låg spår efter den
som tog pumpan och ett meddelande hade
lämnats till barnen…

Fritidsgruppen
Fritidsgruppen arbetade under hösten med
konst och teater. Vi fokuserade mycket på
gruppens interna samarbete och deltagarnas
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Detta var upptakten till årets höstlovsverksamhet. Barnen som kom till vår
höstlovsverksamhet fick på ett konstnärligt
vis vara med och lösa mysteriet. Vem tog
den? Varför? Och vad skulle den som tog den
ha en magisk pumpa till?

sattes samman på olika sätt och blev till
vackra julkort och tavlor att ge bort i
julklapp. Barnen fick också tillverka egna
ljusstakar. När man ville ta en paus från
pysslandet gick man och tog en fika.
När alla var nöjda gick vi till stora salen där
granen och musikerna var redo för
traditionell dans runt granen, avslutningsvis
kom tomten med klappar och godis till alla
barn.

Här jobbade vi med berättargrupper,
animation, konst, teater och dans.

Julfest
Ingen snö, 5 plusgrader, grått och regnigt –
då kan det väl inte bli någon julkänsla?
Jo då! På julfesten i Drömmarnas hus där
familjer från Rosengård samlats för att ta
del av svenska jultraditioner, där fanns
julstämningen trots avsaknad av snö och
minusgrader.
35 barn och 22 vuxna pysslade energiskt
tillsammans på olika ställen i huset. Det
gjordes traditionella julgranstillbehör som
smällkarameller, julkorgar, stjärnor,
hjärtan etc. I en annan workshop fick man
jobba med färg, glitter, och papper som

Barn som anhöriga
Några av Drömmarnas hus ungdomar
medverkade i en konferens om unga
anhöriga. Konferensen anordnades av
Region Skåne, Kunskapscentrum för
barnhälsovård.
Unga anhöriga är benämningen på barn som
är anhörig till vuxna som har
missbruksproblem, psykisk ohälsa eller
hastigt avlider. Konferensen tog upp hur
man bäst når dessa barn. För att förstärka
konferensen framförde barn och ungdomar
musik, sång och utdrag ur texter från BRIS
samt en dikt skriven av journalisten och
författaren till ”Dödsviktigt” Mia Berg.
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VARFÖR VI ARBETAR I SKOLAN
Våra skolsamarbeten bygger på kreativitet
och interaktivitet. Drömmarnas hus är en
aktör som tror på kraften i, samt arbetar
med, kreativa lärandeprocesser och har en
lång erfarenhet av detta. Varje projekt är
unikt på sitt sätt och genom dem skapar vi
verktyg för klasserna och lärarna att arbeta
vidare med. Ofta arbetar vi fram koncept i
dialog med skolor och bildar team med
respektive lärare för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för elevernas
kreativa lärandeprocesser. Givetvis med en
direkt koppling till läroplan och
målgruppens kunskapsmål. Samarbete är ett
honnörsord och en central
framgångsfaktor. Ibland använder vi oss av
dramaprovokationer och dramaövningar –
andra gånger av naturen, av texter, bild,
dans, film eller foto men vi närmar oss
alltid skolan med en stor respekt samt
ödmjukhet inför skolans dagliga verklighet
och löpande utbildningsuppdrag. Vi arbetar
ständigt med att utveckla nya former för
samverkan mellan kultur och skola och vet
att ett lärande där alla sinnen aktiveras,
där nyfikenheten och kreativiteten
stimuleras, där den efterfrågade kunskapen
sätts in i ett begripligt sammanhang, är ett
lärande som genererar en reell samt
bestående kunskap. Vi tror och menar att
kreativa lärandeprocesser är viktiga och
absolut nödvändiga i dagens skolas värld
och ser att vi kan vara skolan högst
behjälpliga i detta.
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Ur Läroplanen (Lgr 11):
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet.
Skolan ska stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva nya idéer och
lösa problem. Elever ska få uppleva
olika uttryck för kunskaper. De ska få
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och
form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter
att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmågan att till eget skapande hör till detta”.
utdrag från Lgr 11 (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011)

VÅGA VITTNA

PÅ VÄG

Våga vittna-projektet riktade sig till elever i
årskurs 8 och samordnades av Plattform
Malmö, Sociala resursförvaltningen och
gjordes i samarbete med polis, socialtjänst,
tingsrätten, åklagarmyndigheten,
stödcentrum och brottsoffermyndighetens
vittnesstöd samt Drömmarnas hus.
Projektet gick ut på att informera, stödja
elever och diskutera en vittnessituation.
Utifrån att eleverna hade skaffat sig
kunskap från parterna i projektet skapade

”På väg” är ett projekt som riktar sig till
elever i årskurs åtta och tematiken är
pengar, entreprenörskap och teknik. Syftet
med projektet är att skapa insikt i
yrkeslivet och att inspirera till studier, egna
initiativ och entreprenörskap. Eleverna får
fyra olika pass med workshops som handlar
om att göra verklighet av sin idé, få insikt i
presentationsteknik, få koll på ekonomin
samt lära känna ett teknikyrke. ”På väg”
startades under hösten 2014 och kommer
att fortsätta under våren 2015.

vi på Drömmarnas hus scener i form av
forumteater där eleverna kunde gå in och
interagera. Eleverna fick också själva
komma på utsatta
situationer/scener som de
skulle kunna vara med om.
Dessa situationer skapade
sedan samtal på
föräldramötet som
anordnades efter dessa
dagar då även föräldrar
hade möjlighet att träffa
parterna i projektet.
Skolorna vi besökte var:
Hermodsdalskolan,
Linnéskolan, Rörsjöskolan, Zenithskolan,
Kirsebergskolan, Bäckagårdskolan,
Augustenborgskolan, Lindängenskolan,
Oxievångskolan och Slottsstadenskola.
Sydsvenskanbild: Hussein El-Alawi

Vi samarbetar med Ung företagsamhet,
Swedbank och Transfer Syd. ”På väg”
finansieras av Sparbanksstiftelsen Skåne
och Sparbanksstiftelsen Gripen.

INNOVATIONS BOUTIQUEN
Redan 2013 inledde Drömmarnas hus ett
samarbete med InnoCarnival Skåne 2014.
Med start under vårterminen 2014 med
riktning mot Grande finale på Malmö
mässhallar och InnoCarnival Skåne 2014 så
initierade och arbetade Drömmarnas hus
med konceptet Innovations Boutiquen. Ett
15-tal skånska åk- 7-8 i Skåne har deltagit i
denna kreativa innovationsprocess.
Utgångspunkten var ett kretslopp för
hållbarhet och huvudfokus låg på att
återanvända kasserade föremål som i ny
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Äventyr där vi arbetade med målgruppen åk
4-5 i klasser från följande skånska
kommuner: Helsingborg, Malmö, Tomelilla,
Sjöbo, Ystad, Eslöv, Vellinge, Lomma,
Skurup, Hörby, Höganäs, Svalöv, Svedala,
Lund, Osby, Hässleholm och Landskrona.
Totalt deltog 2200 elever och vi
samarbetade med 131 lärare/pedagoger.
skepnad skulle få en ny funktion. Men vi
öppnade också upp för andra tankar och
kreativa idéer inom ramen för hållbarhet
och innovation. Av den anledningen kändes
det också naturligt att samarbeta med
Sysav vid vår kickoff med berörda
pedagoger. Detta för att tydligare belysa
just återanvändningens kretslopp och vad
som lämpar sig att återanvända och vad
som faktiskt till och med kan bli
kontraproduktivt. Drömmarnas hus har här
arbetat tillsammans med härligt engagerade
lärare/pedagoger i såväl bild som
hemkunskap och trä och metall- och
textilslöjd. Resultaten av elevernas
innovationsprocesser ställdes ut i formen av
en InnovationsBoutique på InnoCarnival
Skåne 2014.

ÄVENTYRET 2014
För femte året i rad genomfördes Äventyret
i Fulltofta strövområde. Årets Äventyr
genomfördes med stöd av Stiftelsen skånska
landskap och i samarbete med InnoCarnival
Skåne 2014.
”Från Fulltoftas skogar ropar en kvinna på
hjälp, hon behöver er klass för att rädda en
liten flicka och sett ur ett längre
perspektiv – kanske också mänskligheten.
Har ni i klassen det som krävs och har ni de
kunskaper som kommer att behövas för att
ta er förbi samt överlista de hinder,
utmaningar och eventuella faror som lurar i
de dunkla skuggorna? Om ni tar er an detta
uppdrag kommer ni att testas i både
samarbete, list och inte minst i mod.”
Så lydde inledningen på inbjudan till årets
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Nytt för i år var att alla deltagande klasser
också erbjöds ett deltagande vid
InnoCarnival Skåne i Malmö mässhallar den
14-15/11 (läs mer om InnoCarnival Skåne
2014 på sidorna 6-7). Vi valde av den
anledningen att koppla Äventyrets tematik
till innovation, samt hållbarhet och det i
skepnad av robotar.
I vanlig ordning skapade vi också en digital
plattform med såväl all tänkbar matnyttig
information som pedagogiskt material i
syfte att inspirera och underlätta
äventyrsprocessen för deltagande lärare/
pedagoger. I år valde vi för första gången
också att skapa ett digitalt material där vi
riktade oss direkt till deltagande elever.
Här kunde de ta del av allt från robotfakta
och historik till kunskap kring
innovationsprocesser samt hållbarhet. Vi
lade också in ett slags klurig rebus som man
måste klara för att steg för steg kunna
öppna upp en hemlig sida med bland annat
uppdragsfilmen där Äventyrets
huvudkaraktär Miranda ber barnen om
hjälp.
Resultatet blev i år ett härligt Äventyret där
det tematiska lärandet i vanlig ordning
handlat om hållbar utveckling. Ur
läroplanen för vår målgrupp valde vi i år att
fokusera på kemi och fysik (emulsion och
ljudvågor). Utöver detta arbetade vi även
med social hållbarhet och konflikthantering.
Valet av spelplats är också av stor betydelse
dels för att skapa en naturupplevelse som
är lämpad för den fiktiva berättelsen, dels
för att erbjuda en naturupplevelse med
variation.
Att träna på och lära sig den svåra konsten
att samarbeta är alltid av stor vikt för oss

när vi skapar ett äventyr. För att barnen på
ett lyckat sätt ska kunna klara alla
utmaningar i skogen krävs det att man
samarbetar på flera plan. Dels genom att
hjälpa varandra att ta sig fram genom de
naturliga hinder som finns såsom stubbar,
träd, backar med mera, dels genom att
hjälpa varandra att klara de större
samarbetsövningarna vi byggt och lösa de
instruktioner som kommer under vägen. Här
måste eleverna verkligen visa att de kan
arbeta tillsammans som en grupp, något de
haft i uppdrag att öva på i skolan. Vår
ambition och förhoppning är alltid att någon
av alla olika egenskaper som barnen
besitter ska komma till avgörande nytta för
gruppen under de två timmar som äventyret
pågår. Under dagen behövs kunskap,
styrka, uthållighet, list, förmågan att ta
instruktioner, fantasi och mod. Betydelsen
av detta märks inte minst i de utvärderingar
vi får in från elever och pedagoger där just
detta betonas som något mycket värdefullt.

MÅ BRA-LABORATORIET
Vi lanserade under hösten 2013 ett koncept
som vi kallade Må bra-laboratoriet där vi
tillsammans med skånska åk 4-5-elever ville
utforska vad det egentligen betyder att må
bra. Hur känns det …egentligen? Och kan
man som individ eller grupp också bidra till
att andra mår bättre? Kan det rent av vara
så att man kan må bättre själv genom att
göra något gott för andra? Detta arbete
fortsatte vi med under den tidigare delen
av 2014 där våra pedagoger med fiktionen
som hjälp och igångsättare utforskat,
laborerat och experimenterat vidare med
de elever vi mött. Alla ”forskningsresultat”
som producerats inom ramen för det mobila
”Må bra-laboratoriet” står att finna på
hemsidan: mabrabanken.hemsida24.se
Här har vi upprättat en digital plattform
som vi kallar Må bra-banken. Världens bästa
bank med ett ovärderligt innehåll. Här kan
man ta del av alla barnens insättningar och
göra uttag helt gratis!

SKAPANDE SKOLA
Drömmarnas hus har med start hösten 2014
arbetat med Örtagårdskolan i ett skapande
skola-projekt. Alla skolans 320 elever har
deltagit i arbetet viket innebär att våra
kulturpedagoger arbetat tätt med skolans
elever, pedagoger, bibliotekarie, ledning
och övrig resurspersonal. Målet är att
arbeta fram en vernissage, en scenisk
redovisning där konstformerna drama/
teater, dans, musik, bild/slöjd ska
samverka.

Alla elever har skapat en ”drömburk” under
temat ”Allas lika värde” tillsammans med
Drömmarnas hus pedagoger. Träffarna
innehåller också värderingsövningar med
inslag av drama. Med hjälp av innehållet i
varje elevs drömburk arbetade sedan
personal och elever fram material som i
februari 2015 kom att resultera i en
vernissage/föreställning. Vi arbetade
utifrån konceptet ”Från idé till
föreställning” med temat Allas lika värde.
Premiären blev en stor succé och det kom
otroligt många föräldrar och syskon för att
ta del av det barnen skapat.

19

SPEL- OCH LEKWORKSHOP

UNGDOMSJURYN

En morgon träder pedagoger från
Drömmarnas hus in i klassrummet. De vill
med barnens hjälp hitta på nya spel och
lekar. Då stormar en grå tjänsteman från
den fiktiva myndigheten "Spel- och LekArkivet" in i klassrummet. Han har inte
riktigt samma syn som Drömmarnas hus på
vad barn skulle kunna ha att tillföra hans
arkiv…

InnoCarnival Skåne 2014

Ungefär så inleds Drömmarnas hus workshop
”Spel -och LekArkivet” som besökt klassrum
i Skåne under hösten 2014. Målgruppen har
varit åk 3-4. På ett lek- och lustfyllt sätt så
föds det under denna workshop, fram helt
nya spel och lekar.
Lek och spel finns och har funnits i alla
kulturer lika länge som människan. Genom
lek undersöker vi, genom spel finner vi
spänning. Lek och spel är en viktig
ingrediens för människans utveckling.
Genom lek och spel lär vi oss om oss själva
och ibland om andra. Vi söker lösningar på
problem, ensamma eller i grupp, under
fantasifulla regler. Lek och spel är så
mycket mer än underhållning det är en
viktig del av våra lärandeprocesser. Detta
har varit utgångspunkten för oss när vi
närmat oss denna spännande tematik och vi
är imponerade över den fantasirikedom de
elever vi besökt har visat. Många nya spel
och lekar har sett dagens ljus under denna
period. www.drommarnashus.se/sola

InnoCarnival Skåne 2014 syftade till att ta
tillvara och presentera ungas idéer för
framtiden – en hållbar framtid. Målgruppen
för deltagande i denna InnoCarnival var
unga från åk 4 upp till gymnasiet. Då det
också utlystes en tävling, där bästa
innovation kunde vinna en resa för hela
klassen till Hongkong så bestämdes det på
ett relativt tidigt stadium att vi också skulle
samla ihop en ungdomsjury. En jury som
skulle bestå av unga från olika kommuner i
Skåne men som också skulle representera
samma ålderskategorier som de unga
tävlande. Så utöver den vuxna fackjuryn
som tillsattes av InnoCarnivals styrgrupp så

rekryterade kommunförbundet också in en
ungdomsjury bestående av 17 unga från
sammanlagt 11 kommuner. Här anordnade
vi en heldag i Fulltofta där Drömmarnas hus
pedagoger mycket förtjänstfullt arbetade
gruppstärkande med den unga juryn. Detta
för att skapa förutsättningar för att en
sådan åldersmässigt spridd samling unga,
som aldrig tidigare träffats, skulle kunna
arbeta och fungera tillsammans just i ett
sådant viktigt jurysammanhang. Det blev en
viktig dag då själva huvuduppdraget, d v s
juryarbetet på plats vid InnoCarnival Skåne
2014, förflöt på ett synnerligen smidigt
sätt.
Under de två dagarna som InnoCarnival

Skåne 2014 genomfördes, arbetade
Drömmarnas hus tillsammans med Malmö
museers pedagog dels fram ett upplägg för
juryarbetet, samt fungerade som
processledare för den unga juryn på plats.
Detta blev ett mycket lyckat samarbete där
den unga juryn hade det tuffa uppdraget att
bland de av fackjuryn 10 utsedda
finalisterna, avgöra vilka som skulle utses
till plats 1-3 och vilka som skulle komma på
en delad 4:e plats. Ungdomsjuryn gjorde en
riktigt bra insats och var ett härligt gäng
unga som tog sitt uppdrag på allra största
allvar. Ingenting lämnades åt slumpen, alla
blev lyssnade på, allas åsikter togs tillvara
och hela juryn kunde slutligen ställa sig
bakom den slutliga bedömningen.

UTVECKLINGSARBETE
MED SKOLANS PERSONAL
Drömmarnas hus har i februari avslutat
arbetet med Värnhemsskolans personal som
gemensamt genomfört ett förändringsarbete för att skapa en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen. Vi har under 2013/2014
arbetat med teambuilding, forumspel och
diskussioner. Detta för att utgöra en
gemensam plattform för att främja positiva
attityder, bland annat i bemötande av
elever och personal. Personalen avslutade
arbetet med att göra en utställning om hur
de vill att det ska se ut om 5 år.

RETORIKUTBILDNINGAR
Vad sänder jag ut för signaler? Hur
kommunicerar jag? Bemötande, kunna
lyssna och kommunicera är viktiga ledord
när vi jobbar med retorikutbildningar. Vi
arbetar med olika personalgrupper och vi
vet att tillsammans med andra så utvecklas
man, vi tar alltid stöd och hjälp av skratt
och glädje, det är för oss viktiga
ingredienser. Under året har vi genomfört
skräddarsydda utbildningar för personalen
inom projektet Våga Vittna det vill säga

vittnesstöd som verkar inom
brottsofferjouren.
(Läs mer om Våga vittna-projektet på s 17)

I ANDRA FORUM
KRAFTSAMLING HERRGÅRDEN
Kraftsamling Herrgården är en
tvärsektoriell samverkansprocess för att
utveckla Herrgården. Aktörer från
idéburna, offentliga och privata sektorn
medverkar. Syftet är att utveckla
samverkansformer för att det i sin tur ska
leda till ytterligare utveckling av
Herrgården. Den bakomliggande tanken
är att ju mer effektivt vi kan samverka
och ju fler perspektiv och ju mer kunskap
vi har som har bäring på Herrgården,
desto bättre arbete kan vi göra.
Processen växer organiskt och fler aktörer
tillkommer efterhand. Hitintills har ca 50
aktörer medverkat. Kraftsamling
Herrgården är uppdelat i 6
temaprocesser. För varje temaprocess
finns det två processledare som
underlättar och samordnar
arbetet. Drömmarnas hus är en av dessa
processledare inom temaområde-kultur.
I kraftsamling Herrgården arbetar vi också
med gemensamma seminarium och
tvärfrågor. Arbetet startade efter initiativ
av Rädda Barnen och Individuell
Människohjälp.

BAS-KONFERENS
Bas är en plattform för barnkulturcentrum i
Sverige och verkar för att stärka, stödja och
utveckla organisationer som jobbar med
kultur för barn och unga.
Vi hade nöjet att bjuda in till Bas-konferens
för Bas-syd på Drömmarnas hus den 19:e
november.
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Det var väldigt roligt att träffa alla
kraftfulla människor runt om i Skåne som
verkar för barn och unga!
Temat för dagen var mångfald och
tillgänglighet utifrån ett normperspektiv
som Kristian Almqvist ledde. En workshop
kring temat med Jafer Taoun avslutade
dagen.

MIDSOMMARFIRANDE
Sedan flera år tillbaka har Drömmarnas hus
i samarbete med Stiftelsen Skånska
landskap erbjudit Rosengårdsfamiljer att
fira midsommar med oss. I gemensamma
bussar åkte vi iväg torsdagen före
midsommar till natursköna Fulltofta. Totalt
var vi drygt 80 personer och med ca 40
ortsbor som anslöt i Fulltofta blev det ett
stort gäng som firade tillsammans.

Alla njöt i fulla drag av dagen med
strålande sol och skir grönska. Drömmarnas

hus pedagoger erbjöd diverse aktiviteter
och gemensamt klädde vi midsommarstången och det dansades kring stången
med härlig folkmusik och gemensam sång.

SYNAS OCH SPRIDA
VÅR VERKSAMHET
KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING
Vi jobbar intensivt med att kommunicera
vår verksamhet. Vi använder oss av många
olika kanaler och försöker ständigt hitta fler
sätt att nå ut. Vårt nyhetsbrev skickas ut 10
gånger per år och till cirka 5 000
prenumeranter. På Facebook har antalet
som gillar oss ökat markant under året. Vi
sprider också filmklipp, filmer med mera via
Youtube och har detta året utvecklat korta
följetongsfilmer inför publikarbetet med
Wanted Robin Hood. Vi har gjort flashmobb
på Emporia köpcentrum, vi har åkt traktor
med studentsläp där musiker och
skådespelare agerade och sjöng genom
staden. ”Gröna gubbar” som delade ut

ballonger med flyers i runtom i Malmö
väckte glädje och var ett oväntat
inslag i staden. Affischer och flyers är
också verktyg vi använder. Via vår
databas har vi byggt upp kontakter för
spridning av verksamhet till skolorna.
Vår hemsida uppdateras ständigt och
vi bygger också avgränsade hemsidor
utifrån olika projekt, som till exempel
Wanted Robin Hood, skolprojektet
Spel– och LekArkivet med flera.

Studiebesök och
föreläsningar på till exempel
Rotary är andra sätt vi
marknadsför såväl
föreställningar, som vårt sätt att
arbeta med barn och unga.
Samarbete med fastighetsägare,
föreningar, institutioner är också
viktiga för att nå ut med
marknadsföring och publikarbete.
Vi arbetar också kontinuerligt med
Pressmeddelande, MyNewsDesk
och presskonferenser. Vi söker
ständigt nya kanaler för spridning
av vårt arbete. Ett fint och väldigt
lärorikt samarbete under året var
med kommunikationsbyråerna IDKommunikation och Eminent som
delade med sig av sin kompetens,
tid och kunskap under projektet
Wanted Robin Hood.

STUDIEBESÖK
Drömmarnas hus är en ständig källa till
inspiration för andra, det märker vi inte
minst på våra studiebesök som alltid är av
lika stort intresse för organisationer att
besöka. Så var det också under 2014, då vi
hade besök från Danmark, Finland och
Norge utöver alla besök från hela landet.
Besökarna har varit allt ifrån lärare till
kommunpolitiker och till tjänstemän. Vi
delar gärna med oss av våra erfarenheter
och är glada för dessa besök.

ROTARY
- FÖRELÄSNINGAR OCH
KONTAKTSKAPANDE YTA
Drömmarnas hus har blivit inbjudna av
Rotary Västra hamnen och även under
hösten av Rotary Stanstorp i Staffanstorp.
Här har vi fått möjlighet att berätta för en
annan grupp människor som vi kanske inte i
vanliga fall möter, nämligen företagare och

personer som jobbar i helt andra branscher
än vi. Vi har kunnat berätta om annorlunda
samarbeten som genomfördes i Wanted
Robin Hood, om vår verksamhet som är
viktig för barn och unga och hur vi jobbar
för ett hållbart samhälle, både socialt och
kulturellt. Vi har bjudit in dem till
samarbete och 2015 inleder Drömmarnas
hus ett samarbete med Rotary Västra
hamnen. Detta kommer att generera många
goda win- win effekter!

GÄSTER I HUSET
Sedan många år tillbaka får vi ofta
förfrågningar från olika förvaltningar och
organisationer om de kan få vara i våra
lokale. Så var fallet även under 2014. Vi har
ju en fantastisk miljö och vi bjuder gärna in
till Rosengård i mån av utrymme. Under
2014 har vi haft besök av bland annat
Sociala resursnämnden, Malmö stad,
Barnkulturcentrum i Sverige, Region Skåne –
Barnmorskor, IM med flera som förlagt
möten och arbetsdagar i Herrgården.

VI HAR BLIVIT SAMBO
Från augusti 2014 tecknade Yalla Trappan
avtal på Herrgårdens kök. Där driver man
projektet ”Y-allas Väg till Arbete”. Vi är
otroligt glada över att köket nu är uthyrt
och kommer till användning för dessa
fantastiska kvinnor. Vi har dessutom blivit
sambos med Yalla Trappan då de även har
en undervisningslokal i vårt hus. Nu sprider
det sig underbara dofter från köket och vi
tycker det är härligt!!

ROSENGÅRDS HERRGÅRD 200 ÅR
Rosengårds herrgård, huset som
Drömmarnas hus bor i, fyllde 200 år. Många
kom och tog del av historiens vingslag i en
underhållande presentation, spännande
konstworkshop, god fika och mat,
öronvänlig livemusik och de bästa boktipsen
från biblioteket. Vi hade Jeanette
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skulpturpark på Rosengård av och med barn
och unga och konstnärer.

Rosengren på plats som föreläste om
Rosengårds historia. Max Tellving och Brita
Björs stod för en härlig musikupplevelse.
Dessutom hade vi tjejerna Ida Bergkvist och
Esther Nyström som framförde sång och
musik. För alla barn och unga var det olika
workshops och filmvisning.
Konstworkshopen ledde fram till en

fantastisk ljusinstallation.

REGION SKÅNES
KULTURPALETTEN 2014
Vi är oerhört stolta och glada över att vi
fick Kulturpaletten 2014, det ger oss alla
som arbetar i Drömmarnas hus en
kvalitetsstämpel på det arbete vi gör. Att få
ett pris betyder så klart också mycket för
alla de barn och unga vi arbetar med.
För prispengarna 50 000 kr tänker vi
genomföra en kompetensutbildning för vår
personal. Eftersom vi ska stötta barns
lärande måste vi fortsätta hitta nya
infallsvinklar i vårt arbete.
Under 2015 fyller vi 25 år och vi behöver
köpa material till ett permanent konstverk
som vi skulle vilja uppföra tillsammans med
barnen. Slutligen vill vi använda
prispengarna till att initiera ett arbete och
undersöka möjligheterna i att uppföra en
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Utöver prissumman har vi också privilegiet
att få ha vandringspriset som består av
skulpturen Häpnad och är framtagen av
Staffan och Enid Björklund. Häpnad är
utplacerad i våra lokaler under hela året.
En fröjd för ögat!

KULTURNÄMNDENS MOTIVERING
Region Skånes Kulturpalett 2014
tilldelas Drömmarnas hus, som med
ett starkt socialt engagemang tar sig
an barns och ungas delaktighet och
kreativitet.
Under många år har denna kraftkälla
för barn- och ungkultur visat prov på
sin förmåga att med konstnärliga och
pedagogiska processer ge nya
generationer verktyg att uttrycka sina
tankar och erfarenheter.
Med sin tilltro till unga människors
skaparkraft och med lyhördhet för
deras behov visar Drömmarnas hus på
nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne.

VÅRT
UTVECKLINGSARBETE
Under hösten 2014 satsade vi mycket tid på
ett utvecklingsarbete med all personal.
Efter att 2013 ha arbetat med
värdegrundsfrågor med mera, bestämde vi
oss för att 2014 skulle handla om ett
utvecklingsarbete av våra verksamheter och
metoder. Vi var också iväg på ett mycket
inspirerande studiebesök på Wanås.
Utvecklingsarbetet har lett fram till många
goda nya idéer som vi under 2015 – 2017 ska
se till blir till verklighet. Vi ser alltid ringar
på vattnet i allt vi gör och vi har en
fantastisk personal som är
utvecklingsbenägna och alltid vill mer.
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Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening utan
vinstsyfte. Det har vi gjort i över 24 års tid.
Vi håller till i den stora herrgården i Rosengård, i Drömmarnas
trädgård bakom huset, i Fulltofta strövområde utanför Hörby
eller i andra vackra naturområden och på olika skolor i Skåne.
Ibland är vi ute i Europa. Eller på olika spännande platser och
scener runt omkring i Rosengård, Malmö och Sverige.

Hela Wanted Robin Hood-gänget. Läs mer på sidorna 8-9.

TACK !
År 2014 har präglats av många fina samarbeten och mycket
fin samverkan för Drömmarnas hus vilket i sin tur har gett
unga människor nya kontakter och möjligheter. Många har
öppnat upp sina organisationer och låtit våra unga delta och
vara med. Våra metoder att arbeta med kultur och natur har
utvecklats och synliggjorts i många olika sammanhang. Vi är
glada för alla dem vi möter som öppnar sina dörrar, dem som
kommer till oss och som hjälper till att vidga ungas nätverk
av vuxna förebilder och som vill medverka till att barn och
ungdomar får ta plats. Ett innerligt stort och varmt tack till
alla som vi fått möjlighet att samarbeta med under året.
Många har ni varit från såväl kulturinstitutioner, och föreningar som företag och förvaltningar.
Ett stort tack vill vi också rikta till våra finansiärer. För er tro
på det vi gör är avgörande. Utan er hade inget av detta ni
läser varit möjligt. Varje liten del bidrar till helheten och det
är på så sätt vi kan verka optimalt med vårt uppdrag: det vill
säga, att se till att unga får tillgång till kultur, natur, nätverk
och alternativa lärformer. Vi vill också framföra en stor eloge
till vår fantastiskt kompetenta och härliga personal som
under året gett så mycket av sig själv och sett till att så
många unga runt om i Skåne har fått uppleva, ta del av och
delta i vår verksamhet.

VÅRA FINANSIÄRER 2014
Malmö Stad

Region Skåne

Rädda Barnen
MKB

Programmet för livslångt lärande

Delegationen för Hållbara städer
ABF

Victoria Park

Contentus

Stiftelsen Skånska Landskap

Sparbanksstiftelsen Skåne
SMAB

Hestia

HSB

