
 

 

Vad är KulturCrew?   
 
KulturCrew startades i Danmark 2010 och finns nu på närmare 100 skolor över 
landet. För cirka 2 år sedan startade 6 kommuner i sydvästra Skåne KulturCrew i totalt 12 skolor. Nu 
sprider sig denna fantastiska verksamhet över Sverige. Region Blekinge och Kronoberg har anslagit 
projektmedel för att vi ska kunna starta KulturCrew Sydost. Så nu drar vi igång! 

 
KulturCrew riktar sig till elever i åldern 10–15 år i grundskolan. Det är helt frivilligt för skolan 
att delta. 
På den skola som vill delta i projektet ska det finnas två vuxna kontaktpersoner och varje Crew 
består av ca 8 elever som själva har fått anmäla sig genom en presentation med en mobilfilm 
eller skriftligt. 
 
Alla KulturCrew deltar på en utbildningsdag som nedanstående kulturinstitutioner anordnar. 
Första gången får man delta i workshops i presentationsteknik, marknadsföring och 
scenteknik. Alla får en t-shirt med logga och en mapp med tips och checklistor att tänka på 
inför evenemang. Utbildningsdagen genomförs på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö. 

 
Vad gör ett KulturCrew? 
Det är upp till varje skola hur man använder sitt KulturCrew. När det är konserter, 
framträdanden, avslutningar och besök på skolan kan KulturCrew vara värdar, ta hand om PR, 
kanske scentekniken, presentera och ställa i ordning. KulturCrew ska också ha inflytande över 
vilka kulturella evenemang som ska vara på skolan.  
I en del kommuner har KulturCrew använts vid offentliga föreställningar eller kulturskolans 
konserter på elevernas fritid i utbyte av en biocheck. 
 

Läroplanen 
I grundskolans läroplan hittar vi följande argument för att skapa KulturCrew: 

• Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 

• Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 
föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en 
lärande miljö. 

• Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska 
också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och 
innovationstänkande. 

Vad bidrar kulturinstitutionerna med? 
• Utbildar och fortbildar KulturCrew 

• Studiebesök på Regionteatern Blekinge Kronoberg 

• Lunch och fika under utbildningsdagar 

• T-shirts och info-mapp 

• Fortlöpande stöd och support 
 



 

 
        

 
Vad krävs av en skola för att få vara med i KulturCrew-
projektet? 
 

• Skolans ledning ska stå bakom beslutet och vara beredd att dels åka på 
informationsmötet, dels skriva ett 3-årigt avtal. 

 

• Två personer ska utses som handledare, förslagsvis skolans kulturombud plus 
en annan person som alls inte behöver vara lärare. Det kan vara en 
bibliotekarie eller fritidsledare. Handledarna måste ha möjlighet att kunna 
utföra uppdraget i sin tjänst. Om möjligt ska det vara en kvinna och en man. 

 

• 6-8 ungdomar ska tas ut till KulturCrew. Crewet måste ha en jämn 
könsfördelning och representera eventuell mångfald bland skolans elever. 

 

• Det måste finnas möjligheter för crew och handledare att ha möten på skoltid. 
 

• Handledare och crew ska kunna åka på 1-2 utbildningsdagar per år. 
Skolan ska stå för kostnaderna för transport till utbildningstillfällena. 

 

• Representanter från KulturCrew ska kunna delta i utbudsdagar för att vara med 
och påverka vad skolan arrangerar. 
Skolan ska stå för deltagaravgifter till utbudsdagarna samt transportkostnader. 

 

Vem väljer vilka skolor som får vara med? 
Det är kommunens kultursamordnare i samråd med KulturCrews projektledare som väljer. Om 
man inte kommer med första året, finns goda chanser nästa år. 

Projektledare Blekinge:   Med stöd av: 

Ingela Gånedahl, BLB      
Christina Vermandis, Musik i Blekinge 
Ann-Christin Bernhardsson, Riksteatern Blekinge 
 
Kontakt: 0455 30 51 43, efter 1 april 0709 304 304              
ingela.ganedahl@riksteatern.se  
efter 1 april ingela.ganedahl@blb.k.se 


