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1 BAKGRUND SOMMARKULTURSKOLA I SIMRISHAMN  

Behovet av fritidsaktiveter under sommarlovet framfördes första gången från elevhälsan till 
KPE (nuvarande Kulturskolan) kring 2010. Ekonomi, organisation och lågt antal barn i 
kommunen talade då emot möjligheten att arrangera sommarkurser och aktiviteter. Hösten 
2015 anlände ett stort antal nya barn till kommunen. Detta faktum kombinerat med 
tillfälliga, statliga medel skapade förutsättningar att bygga upp en kulturverksamhet av, med 
och för barn och unga. Initiativet för verksamheten togs våren 2016 av Kulturpedagogiska 
enheten (nuvarande Kulturskolan).  

1.1 Bakgrund Barnkonsekvensanalys 
Parallellt med att verksamheten startade genomfördes en genomgående 
barnkonsekvensanalys (BKA). Beslutet togs av verksamhetschef Sylvia Carlsdotter och 
genomfördes av kulturutvecklare barn och unga Anna-Carin Uggla i samverkan med 
projektledare Hanna Thorstensen, socionomer Matilda Arvidsson och Christina Lareke. 

1.2 Frågeställning 
- Hur kan Kulturskolan på bästa sätt med ett tydligt och genomgående barnperspektiv skapa 
och genomföra en verksamhet med hög tillgänglighet och med syfte att skapa en trygg, 
kreativ miljö, nya kontakter och nya barndomsminnen för barn och unga i Simrishamn.  

Syftet är att skapa bästa möjliga verksamhet för barn och unga under sommarlovet, utifrån 
Kulturskolans förutsättningar. 

1.2 Omfattning av barnkonsekvensanalysen 
Barnkonsekvensanalysen omfattar framförallt barn och unga 6-19 år som är fastboende i 
Simrishamns kommun. Den omfattar även i viss mån yngre barn (4-6 år) samt barn och unga 
som tillfälligt eller regelbundet besöker Simrishamn. Även barn men särskilda behov eller 
psykisk- eller fysisk ohälsa omfattas. 

1.3 Fortsatt verksamhet och reviderad Barnkonsekvensanalys 
1.3.1  
SommarKulturskola 2016 var en insats som har kommit att permanentas som kommunal 
verksamhet i Simrishamn inom Kulturskolans uppdrag.  

1.3.2  
Som all kommunal verksamhet har den att ta hänsyn till yttre och ständigt förändrade 
förutsättningar, t ex ekonomi och personalsituation samt aktuella och relevanta behov i 
samhället. Denna barnkonsekvensanalys genomförs och revideras därför varje år för att 
verksamheten ska utvecklas så den är relevant för barn och unga här och nu. 

Revideringarna bygger på delaktighet, lyhördhet och en omvärldsanalys av barn och ungas 
aktuella behov utifrån en rad aspekter och med olika källor (se nedan).  



                                                  
 

   
 

Revideringarna markeras kursivt för att kunna särskiljas från den ursprungliga, övergripande 
analysen. 

1.4 Syftet med analysen/analyserna  
Syftet är barns rätt till kultur enligt barnkonventionen samt övergripande mål kring 
integrering, likvärdighet, psykisk och fysisk hälsa. 

2 KARTLÄGGNING 
 

2.1 Kunskap och information 
Vi stödjer oss på forskning kring 
och erfarenheter av barn och 
ungas behov av sammanhang och 
trygga miljöer samt hur kulturella 
kreativa möten ger möjlighet att 
skapa dessa sammanhang och 
miljöer. 2.1.1 Nationella, 
regionala och kommunala 
intentioner 
Nationellt, regionalt och 
kommunalt finns ett uttalat mål 
att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för barn och ungas 
möjligheter till en meningsfull 
fritid och tillgång till olika 
kulturella uttryck. 

Den reviderade versionen bygger 
på intervjuer med elever åk 6, 
dialog med socionomer och 
kuratorer i förvaltningens 
barnrättsgrupp samt tidigare 
dokumenterad kunskap och 
erfarenhet bl.a. från föregående års SommarKulturskola. 

 

2.2 Lagstiftning och Barnkonventionen 

Verksamheten utgår från Barnkonventionen. Framför allt följande artiklar: 
Artikel 2: alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras, 
Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara 
barnets bästa. 

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 



                                                  
 

   
 

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och ska höras i alla frågor som rör 
barnet. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet. Hänsyn ska tas till barnets 
åsikter utifrån barnets ålder och mognad. 

Artikel 19 Barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller 
övergrepp.  

Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 

Se vidare under punkt 4: “Analys inför att starta SommarKulturskola” 

2.3 Aktuell omvärldsanalys 

För att verksamheten alltid ska vara relevant för barn och unga här och nu genomförs varje 
år en omvärldsanalys. Omvärld omfattar i detta sammanhang framför allt yttre faktorer 
som påverkar samhället i stort och därmed barn och ungas tillvaro men även 
förutsättningarna för att genomföra SommarKulturskola. Nedan beskrivs de tre främsta 
yttre faktorer som påverkar SommarKulturskolan 2021.  

2.3.1 Coronapandemin 
Coronapandemin påverkar 2021 liksom 2020 hela samhället och därmed Simrishamns barn 
och unga: Liksom föregående sommar finns det, utöver den konkreta risken att bli sjuk eller 
sprida smitta, både ekonomiska och sociala konsekvenser: 

• Restriktioner mot resor gör att många barn och unga blir kvar i kommunen 
• Uteblivna evenemang och traditioner som gör sommaren utan fasta punkter och 

glädjeämnen 
• Isoleringen i familjer/grupper/klasser gör att många barn och unga är i behov av stöd 

för social samvaro 
• Det finns ett extra stort behov av att röra sig och vara aktiv  

Däremot har Simrishamn inte drabbats så hårt som befarats av arbetslöshet eller ekonomisk 
oro generellt. Det finns även en förhoppning att barn och unga kan möta sina släktingar 70+ 
denna sommar. 

2.3.2 Besparing på Kulturskolan 

De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra SommarKulturskolan är i år, liksom 
2020, ändrade i och med att Kulturskolan har ytterligare ett kommunalt sparbeting för 2021.  

2.3.3 Nationellt stöd till sommaraktiviteter 

Regeringens beslöt under våren om stöd till sommaraktiviteter för barn och unga.  

Beslutet verkställdes i maj vilket inneburit att verksamheten kunnat säkras upp mer med 
personal samt att den dagliga verksamheten kan kompletteras med ett ungdomsläger. Att 
förlänga dagverksamheten med en vecka till är däremot inte möjligt med så kort varsel. 

 



                                                  
 

   
 

2.4 Barn och ungas röster och delaktighet 
Barn och unga har själva kommit till tals med synpunkter på och idéer om verksamheten 
vilket kompletterats med vuxna som i sin profession haft ett barnperspektiv 

• Digitalt möte med elever åk 6 
• Intervjuer och uppföljningar från tidigare års SommarKulturskola 
• Uppgifter och reflektioner från barn- och utbildningsförvaltningens barnrättsgrupp 
• Kulturpedagogernas möten med barn och unga 
• Generella nationella och internationella kunskaper och erfarenheter kring hur barn 

och unga upplever pandemin 

 

2.5 Statistik 

Med hjälp av statistik från tidigare års verksamhet kan vi bla utläsa att de yngsta barnen 4-6 
var den största gruppen deltagare. Barn 6-12 år var bra representerade och 13 år och uppåt 
relativt få. Vi kan även se att fördelningen mellan de som ser sig som pojkar respektive 
flickor är påfallande jämn. Deltagarna är från alla delar av kommunen med tyngdvikt på 
centrala Simrishamn samt de byar som har egen verksamhet. Det förekommer även barn 
och unga från andra delar av landet och ibland från länder utanför Sverige. 

Intresset för ämnena har varit relativt jämnt fördelat på musik, konst, dans och cirkus. 

2.6 Vilka barn berörs direkt eller indirekt? 
Samtliga barn och unga som bor i eller besöker Simrishamn. 

2.7 Vilka rättigheter har barnet? 
Barnet har sina lagligt skyddade rättigheter. 

2.8 Vad är barnet/barnens behov och livsvillkor? 
Barnen har behov som individer och som grupp. För att 
nå enskilda individer är bemanningen hög och en viktig 
del i verksamheten är samtal, vänlighet och att bygga 
förtroende. Frågeställningen om hur verksamheten ska 
utformas påverkas av en rad olika faktorer i barnens 
liv, tex kön, ålder, utvecklingsnivå och social miljö 

De mer generella behoven och livsvillkoren för gruppen 
barn/unga i Simrishamn 2021 redovisas under 2.3.1. Vi 
har dessutom en samlad bild av hur framför allt 
högstadieelever mår och har det genom dialog med 
ungdomens hus och den kommunala högstadieskolan. Där framgår att många unga arbetar 
under sommaren men att en viktig grupp att nå är tonårsflickor, framför allt nysvenska 
tonårsflickor som kan behöva ett stöd för att komma över tröskeln till att ta del av 
fritidsaktiviteter. 

2.9 Vilka synpunkter har barn och unga om den aktuella frågan? 



                                                  
 

   
 

Barns synpunkter samlades in i intervjuer bl. a i och med den konsekvensanalys som gjordes 
när många nya barn och unga kom till kommunen 2015. Därefter har synpunkter samlats in 
en processutveckling och genom en rad olika tillvägagångssätt under samtliga år som 
verksamheten funnits. Synpunkterna har bl. a plockats upp i enskilda djupintervjuer med 
socionom, med enkäter, med referensgrupp under skoltid, genom föräldrars röster, och 
fortlöpande i mötet med SommarKulturskolans pedagoger.  Detta material finns redovisat 
utanför detta dokument eftersom det är ett för omfattande för att kunna kompletteras här.  
Sammanfattningsvis kan vi se att om barn och unga inte uppskattat verksamheten hade de 
inte kommit till den, inte uttryckt sin glädje, inte uttalat att de är trygga och att de funnit 
nya vänner och sammanhang. Det innebär inte att alla barn och unga känner sig hemma i 
verksamheten: Unga 13+ menar att det bästa sättet för dem inte är att ses flera gånger 
dagtid utan att ses längre tid. För att möta denna grupps behov och uttryckta önskemål av 
att få vara tillsammans längre tid och skapa trygga relationer har SommarKulturskolan 2020 
samt 2021 kompletterats med lägerverksamhet. 

2.10 Vilka åsikter har det sociala nätverket? 
SommarKulturskolan har ett starkt stöd hos anhöriga till de barn och unga som deltar. 
Åsikter hos det sociala nätverket till de barn och unga som inte deltar är det svårt att få en 
klar uppfattning om men vi upplever att verksamheten har ett stort förtroende i samhället i 
stort. En tröja som det står “SommarKulturskolan” på är något man bär med stolthet! 

2.11 Vilka åsikter har personalen? 

Personalen på SommarKulturskolan består av ordinarie personal på Kulturskolan samt 
kompletterande professioner med anställning på kommunens skolor. En förutsättning för 
att arbeta med SommarKulturskolan är utöver kompetens att en själv valt det och tycker det 
är roligt och viktigt. SommarKulturskolan är därför i sig själv en produkt av personalens 
kompetens och åsikter. 
 

2.12 Vilka ekonomiska och organisatoriska förutsättningar finns? 

Den ekonomiska och organisatoriska ramen är Kulturskolan i Simrishamn. Verksamheten är 
en del av Kulturskolans ordinarie verksamhet och finansieras i huvudsak med kommunala 
medel. Storleken på dessa medel styrs som all annan kommunal verksamhet av 
prioriteringar och politiska beslut vilket gör att förutsättningarna varierar. Utöver de 
kommunala medlen har verksamheten de flesta av åren haft stöd av nationella medel. 
Dessa är dock tillfälliga stöd som beslutats sent och därför inte alltid helt kan komma 
verksamheten till del.  

2.13 Hur ser samverkan ut med övriga aktörer? 

SommarKulturskolan samverkar framförallt med kommunens skolor. Ett par av skolledarna 
lägger resurs i form av socionom och studieledare in i verksamheten. Det gör att 
SommarKulturskolan får specialkompetens och att den personal från skolorna som deltar 
kan få möta barn i en annan miljö och andra förutsättningar och därmed få se nya sidor. 

 



                                                  
 

   
 

 

3. BESKRIVNING 

Svaren i kartläggningen ger det underlag som behövs för att fatta beslut om att skapa en 
öppen, kreativ verksamhet för barn och unga under sommarlovet. Enhetschef ser hur detta 
kan genomföras relaterat till framför allt ekonomiska faktorer, bemanning och lokaler. 

 

 

4 ANALYS INFÖR ATT STARTA SOMMARKULTURSKOLA 

Verksamheten ska utgå från Barnkonventionens artikel 3: sätta barn och ungas bästa i 
första rummet. Artikeln ska inte bara vägledande för verksamheten utan är anledningen till 
att den överhuvudtaget genomförs. 

 

Utifrån artikel 2 - alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, ingen får 
diskrimineras - ska verksamheten vara öppen och syfta till att nå en bred målgrupp i 
aktuella åldrar. Tillgänglighet ska vara hög i både utformning av information och konkret 
verksamhet: hög bemanningsgrad och en personalgrupp med en bredd kompetens och som 
kan representera och ge identifikation med flera kön, språk, kultur och åldrar. Även tider 
och val av lokaler anpassas efter vad som kan passa barn i den aktuella åldern och lokalerna 
är ska ha hög tillgänglighet. Verksamhet erbjuds både i och utanför centralorten, bör vara 
kostnadsfri och inte kräva föranmälan. 

 

Utifrån artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling ska verksamheten ge barn och unga 
en stimulerande, kreativ och regelbunden aktivitet. En tydligt uttalad värdegrund kring alla 
människors lika värde är plattformen och förutsättningen för att skapa trygga möten och 
individuell utveckling.  

 

Utifrån artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och 
återkoppla till barnet ska administrativ, praktisk och pedagogisk planering och 
genomförande känna till, ta hänsyn till och agera enligt barn och ungas åsikter. Detta ska ske 
och sker både organiserat och spontant. Se även  
 

Utifrån artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid ska SommarKulturskolan 
erbjuda en varierande verksamhet med både rörelseaktiviteter i grupp och skapande enskild 
i lugn miljö så att det finns aktiviteter som passar alla barn och unga. SommarKulturskolan 
ska vara en kreativ, lekfull och opretentiös fritidssysselsättning som även erbjuder en 
möjlighet till vila och paus för de barn och unga som saknar skolårets trygghet och struktur. 

 



                                                  
 

   
 

 

Påverkan på barn och unga på kort och lång sikt 

+ att uppleva glädje, sammanhang och kreativitet under sommarlovet 

+ att få nya möten och vänner 

+ att ha en struktur och stabilitet i vardagen 

+ att äga fina barndomsminnen och något att berätta till hösten 

+ att kunna utveckla sina konstnärliga uttryck 

+ att få en stärkt självkänsla 

+ att finna fortsatta möjligheter att utvecklas i konstnärliga uttryck 

+ att äga en positiv samhällsbild i ett demokratiskt sammanhang 

 

 

4.1 Analys inför SommarKulturskola 2021 

Slutsats av omvärldsbevakning, barns perspektiv och barnperspektiv relaterat till den 
ursprungliga Barnkonsekvensanalysen:   

SommarKulturskolan är 2021 viktig på liknande sätt som den var viktig vid starten 2016 
(nyanlända) samt 2020 (coronapandemin): I ett läge där vardagen inte är som den brukar 
och där barn och unga är extra sårbara och behöver struktur, personliga möten med vuxna, 
fokusera på att utvecklas och lära sig och på att skapa positiva sommarminnen. 

Parallellt med slutsatserna ovan genomförs besparingen på verksamheten. För att 
konsekvenserna för barn och unga ska bli så små som möjligt är det viktigt att behålla 
kvaliteten möten och undervisning, regelbundenheten och likvärdigheten.  

Tilläggsmedel: de statliga medlen kom kommunen och verksamheten till del för sent för att 
helt kunna motverka besparingen och utöka antalet veckor. Däremot kunde de användas till 
att förstärka verksamhet och ge stadigare bemanning och ökad kvalitet för barn och unga 
under de veckor verksamheten pågick samt till ett läger för tonåringar. 

Därför bemannas verksamheten av ordinarie kulturskolepersonal och under tre veckor 
istället för som förra året fyra veckor och tidigare sex veckor. Lägsta ålder på barnen är 6 år 
istället för 4 år. Den uppsökande verksamheten fortsätter vara i tre byar (Gärsnäs, St Olof 
och Borrby).  

Bakgrunden till dessa är beslut är organisera så att ordinarie personal kan genomföra den 
inom tjänst. Att verksamheten fortsätter att pausa verksamhet för de allra yngsta barnen är 
dels för att det finns en tilltro till att de barn vi mött i de åldrarna generellt har en bra fritid 
ändå, men även för att det är resurskrävande att coronasäkra verksamhet för små barn. Att 



                                                  
 

   
 

besöka tre byar i stället för två grundar sig i att bland annat elevhälsoteamet uttalat ett 
tydligt behov av SommarKulturskolan. 

 

 

5 GRUND TILL BESLUT OM ATT STARTA SOMMARKULTURSKOLA 

Det som här redovisats är grund till beslut om SommarKulturskola som ska omfatta följande 
viktiga förutsättningar:  

• Öppen, kostnadsfri verksamhet dagtid 
• Erbjuda både rörelseaktiviteter och stillsamma. T ex cirkus, dans, konst, musik 
• Hög bemanning  
• Personal med olika kompetens med och gott förhållningssätt för att skapa trygga 

kreativa möten 
• Verksamhet i Simrishamn samt i vissa byar 
• Speciella fokusområden varje år utifrån de behov som bedöms som mest aktuella 

SommarKulturskolan är en del av 
Kulturskolans verksamhet. Det innebär 
att den relaterat till övriga verksamheter 
så att barn och unga ska känna 
tillhörighet i alla led och att 
verksamheten utvecklas i process utifrån 
erfarenheter och personliga möten med 
barn och unga inte bara i  
SommarKulturskolan utan under hela 
året genom möten på skoltid i 
Kulturgarantin och på fritiden inom 
ordinarie 
KulturskolekurserBarnperspektiv 
SommarKulturskolans ska vara helt 
utifrån ett barnperspektiv med syfte att 
ge barn en stimulerande och 
regelbunden aktivitet med möjlighet att 

utveckla sina konstnärliga uttryck och en trygg plattform för meningsfulla möten. I 
kulturaktiviteter får barn tillgång till flera uttryck än det talade och för att kunna mötas i 
gemensamt skapande. Regelbundenhet och möten med andra barn och vuxna är 
grundläggande för verksamheten. Information om vad barn kan vilja göra bygger på 
kulturpedagogernas erfarenhet och dagliga möten med barn, intervjuer och enkäter. Utifrån 
det har verksamheten lagt in pedagogiska kompetenser kring barn och ungas önskningar 
och behov. T ex erbjuds rörelseaktiviteter (dans, cirkus) för att ge utlopp åt känslor och 
skapa energi men även skapande verksamhet (konst, musik) för de barn som föredrar det. 

 



                                                  
 

   
 

6. BESLUT OM SOMMARKULTURSKOLA 
De beslut som redovisas nedan omfattar i första hand dagverksamheten. Det ska komma att 
kompletteras med beslut som berör lägerverksamheten  

6.1 Agera för en SommarKulturskola 2016  
Beslutet att agera för en SommarKulturskola byggde på ett uttalat behov från bl.a. 
Elevhälsan och skolpersonal om att många barn saknar stimulerande fritidsaktiviteter. Det 
stora antalet nyanlända barn och unga 2015 gjorde behovet ännu större något som tydligt 
lyfts fram av kommunens barnombudsman. Detta i kombination med statliga medel gjorde 
att dåvarande Kulturpedagogiska enheten (nuvarande Kulturskolan) beslutade att agera för 
en SommarKulturskola 2016. Utvärderingen av den första sommarens verksamhet la ur ett 
barnperspektiv grund för att agera för en uppföljning 2017. SommarKulturskolan är fast 
permanent kommunal verksamhet från och med sommaren 2018. Inför sommaren 2020 
blev det bekräftat hur viktig verksamheten är för att stödja barn och unga som känner av 
sociala och ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.  

6.1.1 Inför 2021:  
Efter 14 månader i en pandemi har barn och ungas psykiska ohälsa ökat markant. Både 
nationellt och lokalt betonas vikten av att barn och unga kommer i positiva, sociala 
sammanhang. SommarKulturskolan som är en välkänd, trygg miljö med professionella vuxna 
och kreativa aktiviteter fyller en stor funktion.  

 

6.2 Verksamhet under sommarlovet 

Skolavslutningen kan även i vanliga fall innebära ett ovälkommet avbrott av rutiner och 
struktur för barn och deras familjer. Inför sommaren 2021 liksom 2020 kan effekterna av 
Coronapandemin förstärka denna oro. Fler barn och unga än vanligt kommer att vara 
hemma ytterligare en sommar, föräldrar som arbetar inom vården får detta år sena besked 
om semester och många av de vanliga sommaraktiviteterna och traditionerna är inställda.  

6.2.1 Inför 2021 
På grund av besparingar förkortades däremot verksamheten från sex till fyra veckor 2020. 
Av samma anledning förkortas den 2021 med ytterligare en vecka till tre veckor i följd. 

 

6.3 Öppen verksamhet och struktur 

Vikten av regelbundenhet och struktur kompletteras med vikten av frivillighet, öppenhet 
och lust. SommarKulturskolan ger möjlighet att komma någon enstaka gång för att prova på 
likväl som att gå regelbundet och fördjupa socialt sammanhang och färdigheter. 

 

6.4 Huvudsaklig verksamhet i Simrishamn, Borrby, St Olof och Gärsnäs  

Verksamhetens resurser prioriteras utifrån en aktuell omvärldsanalys där förutsättningarna 
kan vara föränderliga från år till år. Viktiga aspekter är demografi, socialt klimat i kommunen 



                                                  
 

   
 

samt integrering ur olika aspekter. Gemensamt för perioden 2016 till och med 2020 är att 
största behovet finns centralt i Simrishamn (verksamhet fyra dagar per vecka), samt i vissa 
byar. Vilka byar som ska prioriteras bestäms utifrån omvärldsanalysen.  

6.4.1 Inför 2021 
Borrby, St Olof och Gärsnäs besöks vardera under 4 dagar efter varandra under perioden.  

 

6.5 Alla barn och unga 

 Verksamheten är öppen för alla barn och unga inom 
kommunen: permanent eller besökande under kort eller 
längre tid. För att alla ska kunna delta är det 
kostnadsfritt.  

6.5.1 Inför 2021 
För att coronasäkra verksamheten går information 
under 2021 liksom 2020 främst till kommunens barn 
även om även besökande barn är välkomna.  

6.5.2  
Dagverksamhet för 6-12 år samt läger 13-19 år 
I dialog med barn och unga och med erfarenheter från 
tidigare år riktas den dagliga verksamheten till barn 6-
12 år medan 13-19 åringar erbjuds lägerverksamhet.  

 

6.6 Cirkus, dans, konst och musik 

SommarKulturskolan ska ge möten skapade i samband med kreativitet och eget skapande. 
Det erbjuds både rörelseaktiviteter i grupp och individuellt skapande. Alla barn och unga ska 
erbjudas möjlighet att välja vad som passar dem bäst just för dagen. De huvudsakliga 
ämnena är dans, cirkus, musik samt konst. Cirkus och dans är utprovade dels i Kulturskolans 
ordinarie verksamhet och under samtliga år i SommarKulturskolan och har visat sig fungera 
bra oavsett ålder, språk och förkunskaper. Rörelseaktiviteterna ger även det fysiska utlopp, 
både i positiv energi och i frustration, som många barn behöver. Konsten ger både möjlighet 
att skapa själv och i grupp. Musiken ger möjlighet till både individuellt spel och spel med 
andra. Samtliga aktiviteter har personal med kompetens att anpassa efter grupp och individ, 
även eventuella funktionsvariationer. Utöver dessa mer permanenta konstformer erbjuds 
tillfällen med gästlärare för inspiration och fördjupning. 

6.6.1 Inför 2021 
Elever åk 6 uttryckte våren 2021 en önskan om att även drama/teater finns på 
SommarKulturskolan. På grund av ekonomiska förutsättningar kan detta inte genomföras 
sommaren 2021 men ligger kvar i planeringen inför 2022. 

 



                                                  
 

   
 

6.7 Hög bemanning med god och bred kompetens och erfarenhet 

Personalens kompetens och 
personliga egenskaper är den 
viktigaste tillgången i 
verksamheten.  Kreativt skapande 
enskilt och i grupp, möjlighet till 
goda samtal, positiva rollmodeller 
och möjligheten att skapa 
välfungerande grupper är 
verksamhetens kärna.  
Personalgruppen är därför 
blandad i kön, språk, kultur och 
ålder och har bredd i kompetens: 
kulturpedagoger, 
studiehandledare, projektledare, 
praktikanter, feriearbetare. 

6.1 Inför 2021 
Detta gäller inte minst under pågående pandemi när det finns anledning att förutsätta att 
fler barn än vanligt kan behöva prata med och känna trygghet hos vuxna. 

 

  

6.8 Alla vardagar på bestämda tider 

SommarKulturskolan ska erbjuda struktur med bestämda dagar och tider. Dagarna är 
anpassade så de sprids på Simrishamn och byarna och tiderna är anpassade efter vad som 
kan passa barn och unga i den aktuella åldern. 

6.9 Möjligheter till spontana möten och samtal 
Fika är både energitillskott, pausvila och möjlighet till samling och småprat. Personalen 
värnar om tid att möta barn och unga både innan och efter passen. Kompletterande 
personal och kompetenser fångar upp de barn och unga som behöver en extra vuxen att ty 
sig till.  

 

6.10 Huvudsaklig verksamhet i Simrishamn, Borrby, St Olof och Gärsnäs  

Verksamhetens resurser prioriteras utifrån en aktuell omvärldsanalys där förutsättningarna 
kan vara föränderliga från år till år. Viktiga aspekter är demografi, socialt klimat i kommunen 
samt integrering ur olika aspekter. Gemensamt för perioden 2016 till och med 2020 är att 
största behovet finns centralt i Simrishamn (verksamhet fyra dagar per vecka), samt i vissa 
byar. Vilka byar som ska prioriteras bestäms utifrån omvärldsanalysen.  



                                                  
 

   
 

 
6.10.1 Inför 2021 
Verksamhet i byarna under fyra dagar på rad 
För att barn och unga ska hinna bli informerade om verksamheten, hitta till den och få en 
kontinuerlig upplevelse kommer SommarKulturskolan till en och samma by fyra dagar i rad i 
stället för att sprida ut aktiviteterna. Detta hoppas vi även ska ge de aktuella byarna känslan 
av att de är viktiga och att något speciellt händer. Inte minst viktigt 2021 när många av de 
traditionella sommaraktiviteterna i byarna inte kan genomföras. 

6.11 Verksamhet under sommarlovet 

Sommarlovet kan innebära både otrygghet och sysslolöshet för barn och unga. 
Skolavslutningen kan innebära ett ovälkommet avbrott av rutiner och struktur. 
SommarKulturskolan ska kunna ge ramar och ett positivt och kreativt sammanhang. 

6.11.1 Inför 2021  
Liksom 2020 kan effekterna av Coronapandemin förstärka oron hos barn och unga. Fler barn 
och unga än vanligt kommer att vara hemma ytterligare en sommar, föräldrar som arbetar 
inom vården får detta år sena besked om semester och många av de vanliga 
sommaraktiviteterna och traditionerna är inställda.  

På grund av besparingar förkortades däremot verksamheten från sex till fyra veckor 2020. 
Av samma anledning förkortas den 2021 med ytterligare en vecka till tre veckor i följd. 

 

6.12 Öppen verksamhet och struktur 

Vikten av regelbundenhet och struktur kompletteras med vikten av frivillighet, öppenhet 
och lust. SommarKulturskolan ger möjlighet att komma någon enstaka gång för att prova på 
likväl som att gå regelbundet och fördjupa socialt sammanhang och färdigheter. 

 

6.13 Hög Tillgänglighet 
Verksamheten riktar sig till alla barn och unga 6-19 år i kommunen vilket ställer höga krav på 
tillgänglighet till den konkreta verksamheten och tillgång till information: 

6.13.1 Kommunala välkända lokaler med hög tillgänglighet 
SommarKulturskolans huvudsakliga lokaler i Simrishamn är Kulturhuset Valfisken, 
Godsmagasinet, Dansens Hus och Rosa huset. Verksamhet i byarna sker med samling vid 
sporthallarna, som är platser alla känner till. Samtliga lokaler är kommunens och med 
anpassade till tillgänglighet och säkerhet för barn och unga. Det är även lokaler som ligger 
lättillgängliga geografisk och som många känner till som positiva och/eller neutrala platser. 

6.13.2 Tydlig och riktad information 
Den främsta målgruppen är barn och unga bosatta i kommunen. De och/eller deras nära 
vuxna nås med information via hemsida, Facebook och tryckt information till skola och 
fritids samt skolornas nyhetsbrev och skolportal.  



                                                  
 

   
 

Riktade informationsinsatser görs till  bl a hemspråkslärare, socialtjänsten och elevhälsan. 
Informationen om SommarKulturskolan var under 2016 på svenska, engelska, dari och 
arabiska.  
För 2021 ser vi inte ett behov av flerspråkig information men har tillgång till engelsktalande 
och arabisktalande personal och möjlighet att ta in tolk om det uppstår behov. 

Planerad information 2021: 

• Affischer och flyers med för uppmärksamhet, information och förväntan 
• Ev folder som informerar om verksamheten övergripande 
• Facebooksidan: ”Sommarkulturskolan i Simrishamn” (finns sedan 2016) 
• Kulturskolans webbsida: kontinuerlig information 
• Uppsökande verksamhet med möten med kulturpedagoger i klass 
• Uppsökande möten med unga ambassadörer (lägerverksamheten) 
• Kontakter via både den ordinarie under läsåret 
• Via personal och ungdomar på Benka-di 
• Information vi socionomer, hemspråkslärare, ordinarie lärare och rektorer på kommunens skolor 
• Information via socialtjänstens handläggare 
• Spridning i informella nätverk lokalt 
• Artiklar i lokalpress 

                  

6.13.3 Motverka kulturella trösklar 
Behovet att komma över kulturella trösklar har minskat men verksamheten har fortfarande 
resurser kvar för att möta detta behov, bland annat genom flerspråkighet och bred 
representation. 

6.14 Erbjuda en trygg miljö 
SommarKulturskolan är öppen verksamhet och det finns därför alltid en osäkerhet kring hur 
många barn som kommer att delta och vilka situationer som kan uppstå. För att förbygga 
och skapa beredskap har verksamheten en mycket god och hög bemanning där olika typer 
av kompetens kompletterar varandra. Det finns även möjlighet till stor flexibilitet för att 
kunna justera verksamheten efter hand och från dag till dag.  Projektledare, socionomer i 
projektet samt enhetschef gör separat risk- och konsekvensanalys för verksamheten. 



                                                  
 

   
 

Av säkerhetsskäl och för att alla barn ska känna sig sedda och välkomna är incheckning och 
utcheckning obligatoriska. Barnen kommer anmäla sig hos kulturvärden, blir välkomnade, 
registrerade, få en namnlapp och välja aktivitet för dagen. När barnet går hem avregistrerar 
det sig hos kulturvärden. På så sätt finns alltid aktuella uppgifter om antal och vilka barn 
som deltar och i vilken aktivitet, det finns möjlighet till statistik om antal barn och kön och 
alla barn har fått ett hej och välkommen från kulturvärden. 

Inför 2021 
Verksamheten är helt anpassad till att minimera smittrisken för Covid 19: separat 
incheckning, inga föräldrar i verksamheten, små grupper i stora lokaler, handtvätt och 
desinficering är några av de åtgärder som vidtas. 

 

6.14.1 Ge förutsättningar för psykologiskt och socialt stöd  
Bemanningen på SommarKulturskolan är hög för att vid behov kunna stötta enskilda 
individer. Rum för enskilda samtal finns i anslutning till verksamheten. Socionom anställd på 
den största grundskolan finns på plats alla dagar för att med sin kompetens tyda tidiga 
signaler på behov av extra stöd samt ge stöd i ett första skede. Kontakt finns sedan tidigare 
med Region Skånes insats ”Första linjen” samt med elevhälsan i Simrishamns kommun. 

Verksamheten måste förutsätta att det finns besökande barn och unga som kan vara i behov 
av stöd, praktiskt, psykologiskt och socialt. Rutiner och förutsägbarhet kan skapa ramar i 
vardagen och möjlighet finns till att skapa relationer. 

Verksamheten är beredd på att det under sommaren 2021 med anledning av effekter av 
coronakrisen kan finnas mer oro bland barn och unga.  

6.14.2 Möjliggöra för barn och unga med funktionsvariationer 
Personalgruppen har specialkompetens, bla  från arbete på särskola. 

 

7 KONSEKVENSUTVÄRDERING 

Utvärdering samt uppföljning ur flera aspekter och med barn och ungas delaktighet 

Under sommaren samlas barns och ungas röster om verksamheten i enkäter och i de dagliga 
mötena med personalen.  En omfattande utvärderingsdag genomfördes i augusti 2017 för 
visa hur Barn- och utbildningsförvaltningen genom KPE kan gå utveckla verksamheten. Detta 
grundmaterial kan fortfarande användas. 

Carrie Danielson, doktor vid Florida University of Music, har 2018-2020 genomfört 
fältstudier på SommarKulturskolan med fokus på kommunal kulturskoleverksamhet och 
integration.  Studierna bygger på ett stort antal observationer och intervjuer som utmynnat 
i en avhandling specifikt om SommarKulturskolan. 

Anna Lundstedh, Forskare (fil.Dr etnologi) baserad i Stockholm, har följt 
SommarKulturskolan sedan start som ”yttre öga” för utvärdering och utveckling vid 



                                                  
 

   
 

utvärderingsdagar och även besökt verksamheten vid två tillfällen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen utvecklingsledare följde verksamhetens start. 

Kulturskolan i Simrishamn / SommarKulturskolan  var del av Nordiska Ministerrådets 
satsning ”Kulturskola för integration i lokalsamhället” med möjlighet att beforskas 
ytterligare. 

Efter 2021 
För en mer nyanserad bild har tidigare föräldrars åsikter fångats upp. P g a 
pandemirestriktionerna kan inte detta genomföras 2021. Från hästen 2021 utvecklas hela 
Kulturskolans delaktighetsarbete för att löpande under läsåret fånga upp barn och ungas 
önskningar och behov. Det kommer ge fortsatt gott underlag till beslut angående 
SommarKulturskolan. Inom SommarKulturskolan pågår dessutom ett fördjupat 
utvecklingsarbete där olika former för direktinflytande från barn och unga kommer att 
prövas.  

 

 

 

Kulturskolan Simrishamn 2021 
 genom Anna-Carin Uggla 
 Kulturutvecklare barn och unga 


