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Förvaltning
Verksamhetsområde
Anders Carlsson
Utvecklingsledare

Beslutsförslag
Datum
2021-05-21

Diarienummer
DNKS210124

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag gällande ansökan för projektet Konsten
att överleva i tonårsdjungeln
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- avslå ansökan för projektet Konsten att överleva i tonårsdjungeln
Sammanfattning
Studieförbundet Vuxenskolan Halland har ansökt om stöd för
Kulturutveckling för att göra en interaktiv föreställning med olika estetiska
inslag för målgruppen tjejer och ickebinära i åk 8 och 9 i grundskolor i
Halland samt arbete som relaterar till föreställningen och dess tematik.
Bakgrund
På förvaltningen Kultur och skolas beslutsmöte för ansökningar om Stöd för
kulturutveckling (projekt) & Stöd till film 2021-05-20 fattades beslut om att i
tjänsteskrivelsen föreslå avslag. Beslutet togs utifrån Riktlinjer för regionalt
kulturstöd (DNKS 150150-2) och befintlig budgetram för Stöd till
kulturutveckling.
Sammanfattande beskrivning av ansökan:
Projektet innebär att artisterna och projektledarna Amanda Aasa och Tove
Bondesson kommer att göra en interaktiv föreställning med olika estetiska
inslag för målgruppen tjejer och ickebinära i åk 8 och 9 i grundskolan.
Ämnena som tas upp i föreställningen belyser angelägna frågor i syfte att
stärka målgruppen inför svåra beslut på vägen mot att bli vuxen.
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För att säkerställa att det tas upp frågor som är aktuella kommer
projektet/föreställningen att utarbetas tillsammans med målgruppen (flickor
och ickebinära i åk 8-9) och kompletteras med några som är några år äldre
(flickor och ickebinära i gymnasiet). Det kommer också att knytas en psykolog
till projektet med erfarenhet från skola och ungdomsarbete.
Projektet är tänkt att genomföras i hela Halland, med start från Halmstad. Det
kommer löpande att dokumenteras via korta filmer som läggs ut på Youtube.
Efter projekttiden klipps de till en sammanhållande film med tillhörande
handledning, som kan användas vidare i skolorna.
I samband med föreställningarna kommer eleverna att få information om
organisationer dit de kan vända sig och få stöd om känsliga frågor dyker upp.
Konsekvensbeskrivning
Beslutet innebär att ett projekt som var riktat till tjejer och ickebinära i åk 8
och 9 i grundskolor i Halland inte beviljas medfinansiering inom ramen för
Stöd till kulturutveckling.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltningen Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Anders T Carlsson
Utvecklingsledare kultur

Bilaga:
Ansökan för projektet Konsten att överleva i tonårsdjungeln.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Studieförbundet Vuxenskolan Halland.

