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Grattis till skolans roligaste uppdrag! 
Som kulturombud är du en länk och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor med den viktiga målsätt-
ningen att alla elever ska få uppleva och skapa kultur.

Enligt stadens kulturstrategiska program ska kulturen vara en självklar och integrerad del av undervis-
ningen. Estetiska lärprocesser är ett viktigt sätt att hjälpa eleverna att få inspiration och möjligheter att 
nå kunskapsmålen. Det lyfts även i läroplanen:

Eleverna 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. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna ska tillägna sig. (Lgr22)

Det är skolans ansvar att varje elev (…) kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser 
och utveckla känsla för estetiska värden. (Lgy11)

Den här beskrivningen syftar till att ge dig som kulturombud ett förtydligat uppdrag på din skola. Den 
tydliggör även utbildningsförvaltningens syn på de lokala förutsättningar som bör finnas för ditt uppdrag 
och på vilka sätt du kan få stöd i arbetet.



Vad ingår i uppdraget som 
kulturombud?
• Du bevakar och tar del av information från Kulan:

aktiviteter, seminarier och kompetensutveckling.

• Du informerar och inspirerar dina kollegor att
integrera kultur i undervisningen för att skapa ett
varierat lärarande.

• Du är delaktig i att skolan har en tydlig plan för
kulturarbetet, med målet att alla elever ska ha en
likvärdig tillgång till kultur och få bekanta sig
med olika kulturuttryck under sin skoltid.

• Du som arbetar i grundskolan är insatt i skolans
arbete med Skapande skola-projekt.

• Du är delaktig i att beställa och arrangera kultur-
aktiviteter på skolan.

• Du utvärderar och följer upp kulturprojekt.

Vilket stöd kan du få som  
kulturombud?
• På webbplatsen Kulan hittar du en digital utbuds-

katalog med kulturaktiviteter, kulturplaner,
styrdokument, didaktiskt material, teman, goda
exempel, pedagogiskt material samt information
om Skapande skola.

• Kulan ger dig stöd i hur du bokar kulturaktiviteter
och registrerar bokningar. Du kan även bolla idéer
om till exempel ett tematiskt arbete med hjälp av
kulturaktiviteter eller Skapande Skola-projekt.

• Via Kulans nyhetsbrev och sociala medier får du
inspiration, tips och information.

• Via nätverksträffar får du möjlighet till inspiration
och kompetensutveckling.

• Som nyblivet kulturombud blir du inbjuden till en
introduktionsträff vid höstterminens start.

• Du får möjlighet att delta på kulturombudsträffar
och utbudsdagar.

Vill du veta mer? Besök webbplatsen eller kontakta 
Kulan. 

Webbplats: kulan.stockholm 
E-post: kulan@edu.stockholm.se
Telefon: 08–508 32 272

Vilka förutsättningar bör  
finnas för uppdraget?
• Ett eller flera kulturombud bör vara utsedda av

skolans rektor. På mindre skolor kan det räcka
med ett kulturombud medan det på större skolor
är lämpligare med exempelvis ett kulturombud
per arbetslag, ämneslag eller stadium.

• Rollen som kulturombud kan ingå i en administra-
tiv eller pedagogisk tjänst på skolan. Det är viktigt
att rollen med beskrivningen av vad som ingår är
tydligt uttalad för alla i kollegiet.

• Du som kulturombud har möjlighet att delta i nät-
verksträffar och kompetensutveckling på arbetstid.

Tips på hur arbetet kan organiseras

• Skolan kan ha en kulturgrupp med förankring hos
både personal och elever.

• Kultur kan vara ett återkommande ämne på
arbetslags- och personalmöten.
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Kulan – kulturutbud 
för barn och unga i 
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