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Vad innebär en Kulturplan?
Kulturplanens syfte är att visa på resurser och utmaningar för medborgare, verksamma aktörer och
politiker. Dokumentet ska ange hur kulturen i Lessebo kommun kan utvecklas och stödjas genom
prioriteringar och olika insatser.

Hur är planen byggd?
Planen bygger på arbetsmetoden ”Den gröna tråden”. Det är en nulägesanalys som beskriver
utmaningar och möjligheter. För att nå målet görs prioriteringar eller strategier. Förankring i
lokalsamhället har skett med hjälp av webbaserade enkäter, kulturdialogmöten, samtal med
kulturföreningar och lokala kulturaktörer.

Vad är kultur?
Kommunen följer den regionala definitionen på kultur. Där är den humanistiska, eller estetiska kulturbegreppet konstnärligt orienterat och innebär konstnärligt skapande som t ex litteratur, konst, musik,
scenkonst, film, formgivning och arkitektur. Det finns även en samhällsvetenskaplig definition, i Kronoberg
innebär det exempelvis att även det civila samhället, folkbildningen och nya kulturformer ses som
kulturella resurser.1

Vad är Kultursamverkansmodellen?
Den regionala kulturplanen ligger till grund för Kulturrådets styrelses årliga beslut om statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Region Kronoberg delar ut bidrag till professionell teater-, dans- och
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkiv-verksamhet, filmkulturell verksamhet, och
främjande av hemslöjd.

Nationella kulturpolitiska mål
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken


Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor



Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,



Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,



Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,



Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.2

1 Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 s. 30
2 Tid för kultur, prop. 2009/10:3
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Regionala kulturpolitiska mål
Genom kultur ska en plats bidra till att människor vill bosätta sig, stanna kvar och återvända.
Närvaron av kultur stärker människor och kan bidra till ett öppet, kreativt och tillitsfullt klimat.
Kultur kan ses som en drivkraft till en hållbar utveckling av våra livsmiljöer.3

Prioriterade områden i den regionala kulturplanen 2018-2020






Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Kultur i hela Kronoberg
En internationell arena för muntligt berättande
Det fria ordet i Kronoberg
En starkare infrastruktur för bild och form4

Lokala mål
Kommunens övergripande vision till år 2040
”Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi bryr oss om
varandras framtid.”5

Det övergripande och mätbara verksamhetsmålet för kultur
Att öka andelen invånare som är nöjda med kulturutbudet (mäts av Statistiska centralbyrån
vartannat år).

Strategier


Stödja och samverka med föreningslivet.



Främja kultur- och fritidsfrågor utifrån integrations- och genusperspektiv. (Agenda
2030, mål 1)



Öka antalet mötesplatser för kommunens invånare.



Kommunen ska hålla god kvalitet på kulturanläggningar samt att dessa ska vara
tillgänglighetsanpassade.

Utgångspunkt är att medborgare kan ha olika ålder, kön, könsöverskridande identitet och
uttryck, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning.

3 Gröna Kronoberg 2025 s.29
4 Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
5 Lessebo kommun, målområden 2018
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Hållbarhet för kultur 2018-2020
Prioriterade strategier-sammanfattning
200 000 Driftstöd till återkommande arrangemang
Ramp: folklustspel
Film i Glasriket: film på höstlovet
Musik i Glasriket: föreställningar
Musikkårer, även i samarbeten
Hovnarrarna: Hovmantorpsrevyn
200 000 Driftstöd till kulturarrangemang-kulturpott
Exempelvis: Musikriket, ungdomsarrangemang, konstinköp
Öka regionala aktörers möjligheter till att verka i kommunen och öka möjligheter till
samarbeten med övriga kommuner t ex ”Scensommar”
Upprustade scener. Investering
Renovera Intagets scen i Lessebo-öka tillgänglighet, utbyggnad av scengolv, renovering av
omklädningsyta, tak, belysning, toalett, åhörarbänkar, högtalare, målning mm.
Renovera Gökaskratts scen i Hovmantorp- utbyggnad omklädningsutrymmen belysning,
högtalare, åhörarbänkar m.m.
Samarbeten
Ha strategier för nyinflyttade kulturutövare att deltaga och samverka i kulturella sammanhang
Utveckla sociala medier för kulturevenemang för att utöka samarbeten och undvika
evenemangskrockar
Skapa möjligheter för ökat inflytande för unga
Riktlinjer
Se över riktlinjer för bidragssystemet
Se över riktlinjer för konstinköp
Införande av marknadsföringsplan och strategier gällande kulturarv
Anta riktlinjer för 1 % -regeln.

Kulturbudget 2017
Bibliotek
5 118 000
Kulturskola
3
702 000
000
Studieförbund
450 000
Nämndens förfogande, (inkl. fritid) 100 000
Kulturföreningar
92 000
Vinterlov, kulturpris
20 000
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Barn och unga
Nuläge
Barn och unga inte är en homogen grupp, de är också i beroendeställning till vuxna och har
begränsade möjligheter att själva påverka eller ta ansvar för sin uppväxtmiljö. Det finns ett
särskilt behov för barn och unga av ökade möjligheter att ta del av samt utöva kultur på
fritiden, kvällar, helger och skollov. Fritid och föreningsliv har en betydelsefull roll i arbetet
med att skapa hälsofrämjande miljöer för personer i alla åldrar. 6 Kommunen har hög andel
barn och unga, 26 % mot riksgenomsnittet 22 % och mest av alla jämfört med kommuner i
samma storlek.7

Utmaningar


Få ungdomsorganisationer, hög medelålder i kulturföreningar



Svårt att ta sig till kulturevenemang via kollektivtrafik



Kultur på skolan finns, kulturaktivitet på fritiden är mer begränsad.



Avsaknad av fysiska mötesplatser



Brist på kommunikation mellan föreningarna



Kulturupplevelser i inkluderande former kan användas mera.



Kvalitativa scener/mötesplatser för spontan användning saknas.

Kulturaktörers önskemål och förslag


Gemensam festival eller kulturvecka och satsning på ungdomsmusik.



Kulturell fritidsgård



Fast scen där man regelbundet kunde ha spelningar med alla typer av musik, en slags
öppen scen. Gärna med möjlighet till dansgolv, disco för att bli mötesplats.



Kulturläger



Kulturarbetsplatser för ungdomar på loven



Ökade möjligheter till nätverkande och samarbeten.



Ökad marknadsföring.



Kunskap om hur man arbetar mindre individberoende i organisationer



Resurskarta gällande ljus- och ljudanläggningar, lokaler m.m.

Prioriteringar och insatser




skapa möjligheter för ökat inflytande för unga
renovera scener
skapa mötesplatser för unga




upplevelse för barn och unga på fritiden bör prioriteras.
stödja ungdomsföreningar och initiativ av barn och unga

6

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015, s.9

7

KOLADA
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Musik
Regionala aktörer: Musik i Syd med Musica Vitae och Smålands musikarkiv.
Arrangörer: Folkets hus, Musik i glasriket, Svenska kyrkan, studieförbund, föreningslivet, hembygdsföreningar, entreprenörer
Utövare: Kosta musikkår, Glasriket Symphonic band, Svennes svänggäng, Kristinakören, Gubbakören
Old singers, Kulturskolan, Sångfåglarna m.m.

Nuläge
I Lessebo kommun är det rika föreningslivet en förutsättning för evenemang och aktiviteter.
Kulturskolan ligger organisatoriskt under Barn-och utbildningsförvaltningen. Större arrangemang
arrangeras av t ex Orrefors Kosta event. Kulturskolan engagerar ca 150 elever. Kommunen har ett
antal mindre scener som är utspridda över alla orter, av olika kvalité. Lessebo kommun utmärker sig
med en stark tradition inom blåsmusiken, med anknytning till Glasriket och Glasrikets kulturarv, ex.
Kosta Musikkår och Glasrikets Symphonic band.

Utmaningar


Musikutbud för vuxna dominerar



Kulturell mångfald inom musikutbudet kan förbättras.



Scener i behov av renovering

Kulturaktörers önskemål och förslag:


Samverkan mellan olika kulturformer musik/målning/dans osv.



Musikutbudets mångfald bör stärkas och vara mer riktat till unga och musik med
mångkulturella inslag. Visafton efterlystes och uppträdande av lokala band.

Prioriteringar och insatser


Riktade medel till utövare och arrangörer, t ex Musikkårerna, Musikriket



Riktade medel till föreningslivet för arrangemang.



Riktade medel till upprustning av scener för möjlighet till ”öppen scen” och kvalitativa
arrangemang.



Musikupplevelse för barn och unga på fritiden bör prioriteras.
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Teater och dans
Regionala aktörer: Regionteatern, Linnea Teatern, Riksteatern i Kronoberg, Dans i Sydost.
Arrangörer: Offentlig barnteater sker i skolans regi. Barnteater på fritid erbjuds av biblioteket i
samarbete med Lessebo teaterförening, Folkets hus erbjuder barnteater via Folkets hus och parker.
studieförbunden
Utövare: RAMP, Hovnarrarna- Hovmantorpsrevyn, Kulturskolan

Nuläge
Regionalt mål är att stärka och öka den professionella dansens närvaro i konsten med sikte på hög
kvalitet. Kronobergs län har sedan några år tillbaka ett subventionsstöd för scenkonstföreställningar i
skolan som samordnas av Regionteatern Blekinge Kronoberg. I Lessebo kommun finns en inköpsgrupp
inom skolan som i samråd köper in föreställningar till skolan. Kommunen följer den kulturpolitiska
planen från 2001 där det konstateras att barn och elever vid förskolor och skolor får uppleva minst en
professionell musik eller teaterföreställning varje år. 8 Lessebo är en av fem av länets kommuner som
har dans på kulturskolans schema. I kulturenkäten framkom att PRO-dans är uppskattat. Teater för
vuxna är koncentrerad till främst till Hovmantorps Folkets Hus, vilket har inneburit att fler kommer på
föreställningarna.

Utmaningar


Fristående danskompani eller dansgrupp finns inte i kommunen.



Skolteater sker i gymnastiksalar, lämpliga scener saknas.



Inköp av dansföreställningar sker mer sällan i kommunen.



Dans för yngre och med mångkulturella inslag saknas.



Större kvalitativ scen saknas.

Kulturaktörers önskemål och förslag:


Teaterupplevelser för barn/unga på fritiden kan utökas



Hembygdsparker, Strömbergshyttan och Grimsnäs scen skulle användas mera för
teaterupplevelser.



Mer amatörteater och satsningar på lokala spel.



Teater i Strömbergshyttan efterlyses.



Stor scen för större uppsättningar efterlystes.

Prioriteringar och insatser

8



Barn och ungdomars lust och att själva framträda skall uppmuntras via Kulturskolan, skolan
och föreningslivet.



Öka samarbeten med länets dans-och teaterföreningar.



Riktade medel till folklustspel, revyer och andra föreningsinitiativ.



Riktade medel för renovering av scener

Kommunfullmäktige 1984-01-30, blad
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”Kommunen har fina midsommarfiranden med
hjälp av hembygdsföreningarna och med stark
lokal förankring.”

LESSEBO KOMMUNS KULTURPLAN

Kulturarv och kulturmiljö
Området kulturarv innefattar en mångfald av berättelser, traditioner, språk, föremål, konstnärliga
verk, kulturlandskap, historiska platser och kulturmiljöer.

Särskilda nationella mål


Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, -



människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön,



ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser.



En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhälls-



utvecklingen.9

Regionala aktörer: Kulturparken Småland, Ljungbergsmuseet, Smålands konstarkiv, Kulturarvscentrum Småland, Arkivförbund Sydost, Länsstyrelsen, LNU
Lokala aktörer: Kommunägda Bruno Mathssons Glashus, Skruvs glasmuseum, Radiomuseum, Skruvs
traktormuseum, Amerikarummet i Ljuder, Brygghuset i Skruv, Kosta Järnvägsmuseum, Bakstugan och
stenmagasinet i Lessebo, Kosta glascenter, Kosta Boda Art Gallery, Glastekniskt museum i Bergdala.

Nuläge
Kommunen har glasbruks- och pappersbruksmiljöer samt en historisk och litterär utvandrarbygd där
kulturarvet behöver förtydligas och marknadsföras och i vissa fall restaureras för kommuninvånare
och ”kultur-turister”. OECD-studien från 2012 konstaterar att länet har outnyttjade natur- och
kulturtillgångar.10 I Lessebo kommun finns Bruno Mathssonhuset och flera andra kulturmärkta
byggnader. Viktigt för kommunen är att Glasrikets arkiv och samlingar i framtiden kan bli tillgängligt i
den kulturhistoriska miljön som finns i Lessebo kommun, t ex Kosta, kulturmiljö av riksintresse.
Kronobergsarkivet har idag ansvaret för Bruksarkivet Lessebo som är placerad i Lessebo. Kommunen
har fina midsommarfiranden med hjälp av hembygdsföreningarna och med stark lokal förankring. I
kommunen finns glasarbetare, gallerier, musiker, turistnäringsidkare, matproducenter,
restauratörer, designers m.m. De kulturella näringarna ses som en tillgång och genom kartläggning
och samarbeten kan kulturell turism utvecklas.

Kulturaktörers önskemål och förslag


Uppmärksamma kyrkogårdarnas historia



Gestalta historien med t ex teater och vandringar. QR koder på intressanta byggnader eller
att ordna guidade bussturer runt i kommunen.



Utnyttja äldre industrilokaler till kultur och utnyttja naturen för kulturupplevelser.



Utbildning i sociala medier för kulturaktörer, t ex applikationer.

Utmaningar


Kulturarvet lokalt kan inte ses som tillgängligt för besökare eller invånare.



De mindre muséerna kan förbättra tillgängligheten med hjälp av digitalisering,
informationsmaterial, exponering, guider mm



Hålla upprustade leder i gott skick, t ex Kulturstigen i Lessebo.

Prioriteringar och insatser, se under Muntligt berättande

9 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
10 Gröna Kronoberg s.35
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Muntligt berättande
Regionala aktörer: Berättarnätet Kronoberg
Lokala aktörer: hembygdsföreningar, studieförbund och entreprenörer

Nuläge
Det immateriella kulturarvet är precis som det materiella kulturarvet en del av vår historia. I Lessebo
kommun finns en rik berättartradition med luffarberättelser, sägner och anekdoter från glasbruken
samt historier om bygden. Idag finns ingen samlad resurs i kommunen för att stödja återberättandet
av dessa. Det muntliga berättandet är ett av Region Kronobergs fyra prioriterade områden. Där är en
av indikatorerna att fler invånare och besökare ska ta del av Berättarnätets Kronobergs verksamhet. 11
Entreprenörskap i form av berättande kan utvecklas i kommunen. Läsprojekt eller berättarsatsningar
sker idag genom skola, omsorg och bibliotek i projektform.

Prioriteringar och insatser


Utveckling och marknadsföring av kulturmiljöer bör förstärkas genom fördelning av resurser i
budget.



Marknadsföringsplan bör införas och en organisation för destinationsutveckling



Insatser för att stödja kulturella näringar behöver belysas och prioriteras.



Satsningar på kulturhistoriska slingor och spår bör fortsätta och de som finns ska underhållas
och marknadsföras.



Stadsvandringar, guidningar och berättarprojekt bör uppmuntras och stödjas i budget



Samarbete med Berättarnätet Kronoberg bör öka, t ex utbildningar i berättarteknik.

11 Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 s. 8
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Bild och formkonst
Regionala aktörer: Hemslöjden i Kronoberg, Konstnärscentrum Syd, Kulturparken Småland, Italienska Palatset, Ljungbergmuseet, Smålands Konstarkiv och Växjö Konsthall. Region Kronoberg
Arrangörer: Bergdala galleri, biblioteksverksamhet, utbildningsverksamhet med skapande skola,
studieförbund och hembygdsföreningar
Utövare: Konst och hantverksgruppen i Lessebo, Hovmantorps foto- och filmklubb.

Nuläge
Kommunen har flera internationellt erkända konstnärer som verkar inom glas m.m. Inköp av
konst till det offentliga rummet kan vara ett sätta att synliggöra konstnärer lokalt och allmänt
stödja den professionella kulturskaparen. I Lessebo konstfoajé i Lessebo bibliotek finns möjlighet
även för oetablerade konstnärer att visa sin konst och här finns möjlighet för kommunen att fånga
upp nya initiativ och stimulera och inspirera till eget skapande. Konstfoajén sköts av
bibliotekspersonal. Kommunens konstinnehav är registrerad och riktlinjer för hantering finns.
I Lessebo finns tidigare beslut på att 1 % ska avsättas för inre och yttre utsmyckning av
kommunala byggnadsprojekt. Riktlinjer ska tas fram.
Lessebo Konst-och hantverksgrupp består av ett 40-tal konstnärer och konsthantverkare, både
professionella och amatörer med verksamhet bl. a. vid Intaget i Lessebo. Större konsthall finns
inte i dagsläget i kommunen. Ljuders hembygdsförening arrangerar årligen en konstutställning
Ljuders kyrka. Ljuders konstförening är en förening för konstintresserade som arrangerar
konstresor m.m. med ca 220 medlemmar.

Kulturaktörers önskemål och förslag
• Tillgängliga lokaler med bra arbetsytor, kontaktnät, kurser och möjlighet att ställa ut.
• Fler kulturstipendier efterlystes.
• Bidrag till marknadsföring.
• Fasta tider för olika konstutställningar och konstrundor under året.
• Regional samordning av konstevenemang.
Utmaningar
• Lessebo kommuns konstarkiv har ingen budget för underhåll.
• Brist på ekonomiska resurser för marknadsföring.
Prioriteringar och insatser
• Marknadsföra offentlig konst.
• Avsätta medel för inköp av löskonst samt införa rutiner för inköp.
• Verka för regionala institutioner har samarbete med skolan och föreningar.
• Stödja initiativ till utställningar
• Stödja samarbete med andra kommuner, t ex konstrundor.
• Öka insatser för att stödja det egna skapandet i programverksamhet i t ex bibliotek.
• Stödja föreningslivet
• Utverka riktlinjer för 1 % regeln I kommunen.
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Hemslöjd
Regionala aktörer: Hemslöjdskonsulenterna i Kronoberg
Utövare: Kosta vävstuga, Vävknuten i Hovmantorp, Konst-och hantverksgruppen i Lessebo, Bergdala
spinnhus, entreprenörer, studieförbunden

Kartläggning som beskriver nuläge och utmaningar
Intresse för eget skapande och hemslöjd är stort, återbruk är en nationell trend. Hemslöjden i
Kronoberg samarbetar med Almi Företagspartner Kronoberg för att hantverkare och designers ska
kunna ta del av det företagsfrämjande stödsystemet. Skapande skola har centralt uppköpt aktivitet,
prioriteringar och satsningar olika år kan försvåra tillgång till annan aktivitet t ex hemslöjd.

Prioriteringar och insatser
• Synliggöra det egna skapande genom att medverka till evenemang och utställningar.
• Samverka med regional resurs.

16
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”Många

invånare skapar själva, med det finns ett glapp mellan det
egna filmandet och att sprida sin berättelse till en publik i ett
professionellt sammanhang”.

16
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Film
Regionala aktörer: Filmregion Sydost, AV-media Kronoberg
Arrangörer: Film i Glasriket, Folkets hus, biblioteket
Utövare: Hovmantorps foto- och filmklubb, utbildningsverksamheten

Kartläggning som beskriver nuläge och utmaningar
Lessebo kommun har biografer på tre Folkets hus, de är även med i satsningen Film i Glasriket. Det är
en filmfestival varje år där flera gratisföreställningar för barn och unga ingår. Hovmantorps Folkets
hus satsar på en ny digital projektor. Digitalisering medför att innehållet kan anpassas efter publiken
t ex även sportevenemang eller datorspelsturneringar.
Filmklippning, mobilfilmning av upplevelser, uppladdning på nätet är ett uttryckssätt som används av
unga. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.
Många invånare skapar själva, med det finns ett glapp mellan det egna filmandet och att sprida sin
berättelse till en publik i ett professionellt sammanhang.12

Kulturaktörers önskemål och förslag


Önskemål att Lessebo bio skulle rustas upp med sköna stolar, välskött lokal och ha
filmvisning, även stolarna i Hovmantorp borde rustas upp.

Prioriteringar och insatser


Insatser bör baseras på barn och ungas egna önskemål och tankar kring filmskapande som
uttrycksmedel.



Riktade medel i budget bör avsättas för Film i Glasriket

12 Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 s.52
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Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars
och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god
läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.13

18
13 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
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Litteratur och läsfrämjande
Regionala aktörer: Berättarnätet Kronoberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Det fria ordets hus
Utövare: studieförbund, Folkets hus, bibliotek, författare, föreningar

Särskilda nationella mål
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges
möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.14

Kartläggning som beskriver nuläge och utmaningar
Biblioteksverksamheten i Lessebo kommun består av folkbibliotek, skolbibliotek samt ett digitalt bibliotek.
Biblioteken finns på fyra orter samt skolbibliotek på fyra F-6 skolor. Övriga skolor använder
huvudbiblioteket i Lessebo. Biblioteksverksamheten har biblioteksplan och mediaplan. Många boende i
kommunen har annat språk än svenska, i samhället ökar klyftor i informationskompetens och en aktuell
förstärkning av 100 % språkbibliotekarie samt en förstärkning av ledning/samordning med 50 %. Statistik
visar att folkbiblioteket ligger relativt sett i topp gällande besök/programverksamhet samt öppethållande,
men har minst antal årsverken/1000 invånare bland Kronobergs bibliotek. I kommunen verkar flera
författare som publicerar sina verk på egen bekostnad.

Folkbibliotek
arbetar med följande fokusområden:
• Barn och ungdomar
• Personer med funktionsnedsättning
• Personer med annat modersmål och nationella minoriteter
• Läsfrämjande, litteratur och kultur
• Utbildning, kunskap och informationsteknik
• Tillgänglighet
• Samverkan

14 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
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Skolbibliotek
Mål: Öka andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan, att verksamheten i
förskolor och grundskolor ska hålla så hög kvalitet att eleverna väljer kommunens förskolor och skolor, att
barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg miljö och att pedagogerna använder och utforskar
olika digitala verktyg i lärsituationen för att hitta nya sätt att träna olika förmågor och utveckla det
pedagogiska innehållet
Strategier
• Ständigt utveckla elevers och barns språkliga färdigheter. Språket gäller allt arbete/alla ämnen med
barnen/ eleverna, från förskolan till årskurs 9.
• Arbeta metodiskt för att, på alla nivåer, sätta eleven och lärandet i fokus. Satsa på kompetensutveckling för lärare och pedagoger gällande bedömning för lärande
• Bibehålla hög kvalitet i förskola, förskoleklass och grundskola så att föräldrar och elever väljer Lessebo kommuns verksamheter.
• Förskollärare, lärare, elever och annan personal skapar gemensamma förutsättningar för en trygg
miljö. Exempelvis genom att efterleva och årligen se över likabehandlingsplanen.
• Utrusta pedagoger i grundskolan med digitala verktyg (1:1) och öka datortätheten bland eleverna.
Kontinuerlig fortbildning för pedagogerna exempelvis via workshops, seminarier, studiebesök inom
området IT och lärande.

Prioriteringar och insatser
•
•
•

Lessebo kommun har anknytning till Vilhelm Moberg, detta behöver ev. förstärkas genom marknadsföringsåtgärder.
Uppmärksamma och uppmuntra skrivande/författarskap i kommunen, även ungas, med särskilt
anslag i budget, en s.k. kulturpott.
Att i budgetarbetet tillgodose bibliotekens behov av resurser för att kunna fullfölja sina uppdrag och
bemöta lagkrav och utmaningar.
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Det civila samhället och folkbildningen
Arrangörer: ABF, Folkuniversitetet, NBV, SISU Idrottsutbildarna, Sensus studieförbund,
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, samt Ibn Rushd studieförbund.
Att utveckla förutsättningar för det civila samhällets aktörer att delta i planering och
genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete är ett område som lyfts i Gröna
Kronoberg 2015.
Studieförbunden kompletterar varandra och har stor betydelse för utveckling av samhället
på lokal nivå och utveckling av orter. Folkbildningen utgör mötesplatser och möjliggör eget
skapande och lärande. Folkbildningsrådet fördelar statliga medel till studieförbund och
folkhögskolor. De timmar som ökat mest i landet gäller musik, dans och dramatik, historia
och arkeologi mm, det estetiska området ämnes- området konst, musik och media var störst.

Kartläggning som beskriver nuläge och utmaningar
Idag samarbetar kommunens studieförbund med bibliotek och Folkets hus. De har en viktig
roll i kommunens utbud av kulturyttringar. Utmaningar kan vara språk, ekonomisk situation
och möjlighet att ta sig till studieorten för en kurs. Även information om hur
studieförbundsverksamhet fungerar och vad det innebär är en utmaning sett ur
marknadsföringssynpunkt.
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