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Årsrapport 2018
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- fastställa upprättad årsrapport inklusive uppföljning av arbetsmiljö och internkontroll
2018
- överlämna årsrapport till regionstyrelsen

Sammanfattning
Region Halland bedriver, stöttar och utvecklar den regionala kulturverksamheten och
regionens egna skolor – Munkagårdsgymnasiet samt Katrinebergs och Löftadalens
folkhögskolor, vilket bidrar till de övergripande målen Stark konkurrenskraft, Hög
attraktivitet och Fler i arbete. 2018 års prioriteringar för Kultur och skola har varit:
• implementering, prioritering och genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020
• att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i
Tillväxtstrategin. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande
integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på
ytterligare uppdrag
• förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande insatser. Tidigare beslutad
satsning på små barns språkutveckling ingår i denna prioritering
• att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser
• att levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av
ledarskapet och medarbetarskapet
Utifrån dessa prioriteringar har nämnden beslutat om ett antal uppdrag, som
förvaltningen i sin tur tagit om hand i upprättade aktivitetsplaner och som följs genom
indikatorer och analys av genomförda aktiviteter.
Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter – inom budgetramar och med en
personalstyrka med låga sjukskrivningstal och hög trivsel – stärka såväl Hallands
konkurrenskraft som attraktivitet och medverka till att fler kommer i arbete.
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Verksamhet
Munkagårdsgymnasiet har läsåret 2018/2019 haft elever på samtliga nationella
inriktningar på naturbruksprogrammet, programinriktat individuellt program samt
yrkesintroduktion. På samtliga dessa har särskilt anpassad utbildning för elever med
neuropsykiatrisk diagnos erbjudits. Inriktning Trädgård kunde inte starta i år på grund
av för få sökande. Vuxenutbildning inom trädgård har anordnats och från och med
hösten har också vuxenutbildning inom lantbruk startat i samarbete med
Vuxenutbildningen i Varberg.
Folkhögskolorna utvecklar kontinuerligt sitt utbud. I år har nya inriktningar på allmän
linje startat: en med svenska som andraspråk, en med vårdprofil och en som
anknyter till Agenda 2030. Lärarassistentutbildningen är fortsatt attraktiv och av de
som slutade under vårterminen har minst hälften fått arbete inom området. Nytt är
också en musikproducentutbildning på Löftadalens folkhögskola samt Hallands
konstskola, som drivs av Katrineberg med placering i Halmstad.
För nyanlända utgör folkhögskolan en miljö och studieform som möjliggör en
snabbare etablering i det svenska samhället och som underlättar möjligheten till
vidare studier eller arbete. Genom att dagligen vistas i en svenskspråkig miljö
påskyndas språkutvecklingen. Båda folkhögskolorna erbjuder flera olika
utbildningsalternativ.
I arbetet med att genomföra Hallands kulturplan 2017-2020 har förvaltningen
samverkat med kommunerna. En förbättrad struktur för samverkan har arbetats fram
för såväl politisk som tjänstepersonsnivå. Samråd med professionella kulturskapare,
folkbildning och föreningsliv har genomförts.
Inom kulturområdet har många olika aktiviteter genomförts där eget kulturskapande
använts ”förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande”. Utifrån kunskap om hur
dans positivt påverkar hälsan har insatser gjorts för personer med Parkinson och
andra neurologiska sjukdomar, demenssjuka, unga flickor med låg självkänsla med
flera. Andra genomförda insatser har satt fokus på personer med funktionsvariationer
och vuxna med psykisk ohälsa. Via Hallands bildningsförbund drivs fortsatt arbete
med Kultur för äldre. Ytterligare exempel finns och flera nya insatser har förberetts.
Hylte kommun har i full skala startat Språkstart Halland. Halmstad har valt att starta i
ett urval stadsdelar. I ytterligare ett par kommuner pågår förberedande
utredningsarbete men inga beslut är tagna om att starta. Språkpaket 1 och 2 är
framtagna och olika utbildningsinsatser är genomförda.
Kultur i Halland har använt sig av ungdomar inom Framtidskraft för arbete kopplat till
sommarens musikfestivaler. Skolorna har under sommaren haft elever och deltagare
anställda som feriearbetare.
Kultur och skola arbetar kontinuerligt med värdegrunden i fokus i vardagen. Detta
sker exempelvis på arbetsplatsträffar där värdegrundsfrågorna är en stående punkt,
på ledningsgruppsmöten där en stående punkt ger alla chefer en möjlighet till
kollegialt lärande samt genom externt medverkande föreläsare med fokus på
likabehandling, kompetens och utveckling. Nolltolerans avseende kränkningar och
trakasserier är i centrum för många diskussioner och varje skolår inleds med
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gemensamt arbete för elever/deltagare och medarbetare på samtliga skolor.
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