KULTUR I SKOLAN DAG 22 Maj 2008
Plats: Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk
Sparbankssalen för själva seminariet.
Tillfälliga utställningshallen för utställning och uppvisningar.

Program
8.30 Samling i Tillfälliga utställningshallen
Öppning av Barndans utställning med framföranden av barn från låg- och mellanstadiet i
Jokkmokk och presentation av dagen.
9.00 Henrik Blind, Kulturnämndens ordförande hälsar välkommen.
9.10 Claes Eriksson, Estetik i skolan- medel eller mål?
10.00 Fika
10.15 Anna-Carin Ahl, I rummet mellan lek och konst.
11.10 Lena Rydström, Danshistoria on the Rocks
11.20 Bo Olovzon, Kulturklasser i skolan
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Maria Ryden och Lena Rydström, Dans i skolan
13.30 Tua Stenström, Skapande Skola
14.15 Högstadieeleverna redovisar sina dansworkshops i Tillfälliga utställningshallen
14.45 Dans- och musikframföranden i Tillfälliga utställningshallen
15.15 Fika
15.30 – 17.00 Avslutande samtal/debatt samt grupparbeten/gruppdiskussioner om hur vi vill
gå vidare med vårt arbete med kultur i skolan i Jokkmokk och hur vi vill utforma Skapande
Skola projektet.
Moderator: Claes Eriksson.
Claes Eriksson
Fil.dr i musikpedagogik och docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.
Från en introduktion av estetikbegreppet till fokuseringen på kultur och estetik som går att
identifiera i undervisningsreglerande texter det senaste decenniet och reflektioner kring den
syn på kultur och estetik som dessa ger uttryck för. Sedan kommer Claes att diskutera aktuell
forskning inom området och bland annat ta upp hur estetisk verksamhet legitimeras och
iscensätts i skolan.
Anna-Carin Ahl
Rytmiklärare samt lärarutbildare på SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.
På SMI har de byggt upp kurser där lärare från olika skolformer fördjupat sig i samverkan
konstarter emellan och samverkan mellan estetiska uttryck och andra kunskapsområden. Här
berättar Anna-Carin om hur hon ser på sambanden mellan lek, lärande och konstnärlig
gestaltning.
Bo Olovzon
Rektor för Christinaskolan och Svenska Balettskolan i Piteå. Han ska tala om hur närvaron av
estetiska ämnen och ”kulturklasser” påverkar hela skolmiljön.
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Tua Stenström
Handläggare på Statens Kulturråd i Stockholm
Tua ska informera om Skapande Skola som är regeringens nya satsning på Kultur i skolan.
Maria Rydén
Danskonsulent på Dans i Nord.
Lena Rydström
Dansare och danspedagog på Kulturskolan i Jokkmokk och Gällivare.
ANMÄLAN OCH INFORMATION
Anmälan:
Anmälan till Kultur i skolan dagen gör man till Christina Brinck, Kulturassistent
Kultur & Fritid, 0971-17333, Jokkmokk. Eller via mejl; christina.brinck@jokkmokk.se.
Senast den 20 maj vill vi ha din anmälan.
Avgift:
Avgift för dagen är 350 kr (inkl. moms). Dock ingår ej lunch.
Bekräftelse och betalning:
Vi skickar inte ut någon bekräftelse utan vid anmälan lämnar ni adress dit fakturan ska
skickas och det tar vi som bekräftelse på deltagande.
Vägbeskrivning:
Ta kontakt med Christina Brink eller Lena Rydström.
Resa:
SN-resor, Jokkmokk, 0971-582 22.
Logi:
STF Vandrarhem Åsgård, i Jokkmokk, 0971-559 77, info@jokkmokkhostel.com, 380 kr per
natt för enkelrum, inklusive lakan och städning.
Hotel Gästis, 0971-10012, 990 kr per natt för enkelrum.
Hotel Jokkmokk, 0971-777 00, 1245 kr per natt för enkelrum inkl. middag och frukost, 1575
kr per natt för dubbelrum inkl. middag och frukost.
Skabram Stugby, 0971-107 52, 4-bädds stuga 550 kr m dusch, toalett och kök, 250 kr för
enskilda rum med toalett och dusch.
Kontakt och information:
Christina Brinck
Kulturassistent
Kultur & Fritid
0971-17333, 070-516 29 01

Lena Rydström
Danspedagog
Kulturskolan
0971-172 13, 070-65 172 13

KULTURRÅDET
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