
Kulturkalender
vårterminen 2023barn och unga



INFO OM FÖRESTÄLLNINGARNA
Kultursamordnare skickar ut terminsöversikten till all skolpersonal i
början av terminen via mejl, där man kan följa länkar för att läsa mer
om varje enskild föreställning.



RIKTILINJER FÖR SKOLANS 
SCENKONSTUTBUD

PLANERING 
Kultursamordnare samordnar dvs. beställer, bokar och planerar och
kommunicerar skolornas utbud av scenkonst i samarbete med
samisk koordinator. 

ANTAL 
Minst 2 kulturupplevelser/elev, gärna mer för de yngre

GENOMFÖRANDE 
Kultursamordnare koordinerar bärhjälp, scenbygg/riv, lokaler/loger,
get-in-tider, publikinsläpp osv om inte annat anges. Undervisande
lärare följer med sina elever till aktivitet/föreställning och
förarbetar/bearbetar aktuell föreställning i mån av tid.

KOMMUNIKATION 
Kulturkoordinator skickar ut översikt i början av terminen, påminnelse
ca 1 v innan föreställning, samt sammanställer kulturkalender med
samlad information om kultur i skolan. 

UTVECKLA 
Önskemål, förslag på förbättringar meddelas kultursamordnare.
Feedback löpande till kultursamordnare direkt efter föreställning
och/eller vid terminsslut. Elevråden ombeds också lämna feedback
på skolutbudet i samband med elevrådsbesök.

KULTURKONTAKT
Utse gärna en kulturkontakt i er verksamhet om ni upplever att behov
finns. Meddela namn och kontaktuppgifter till kultursamordnare.



Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk. Kultur ger människan
redskap att bättre förstå både sig själv och andra. Med känslans och
fantasins hjälp kan man leva sig in i en annan kultur eller i en annan
tid. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta
mötet med levande kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget
skapande. Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens
positiva inverkan på många olika områden. Forskare menar att kultur
bidrar till bättre skolresultat, minskad stress, förbättrad hälsa, ökad
entreprenörskap samt gynnar språkutveckling och skapar en känsla
av tillhörighet bland barn och unga. Kultur har, oavsett definition,
inverkan både på oss som individer och på de samhällen vi bor och
verkar i. Kultur ger perspektiv och verktyg för att ifrågasätta oss själva
och skeenden i världen omkring oss. Kultur kan skapa sammanhang,
tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur ska vara en naturlig del
av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt
att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och
förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever
och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och
förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn ska inspireras till och
ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och
utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och
kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och
utforska olika kunskaper och erfarenheter.  

VARFÖR KULTUR?

VARFÖR KULTUR I SKOLAN?
Skolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla
barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har.
Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin
förmåga till eget kreativt skapande. Alla elever ska också erbjudas
möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva
och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor
och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud.
   



Kulturkalendern är sammanställd av Kulturen i Arvidsjaur. Syftet med
den är att samla och sprida information om barn och ungdomars
kulturutbud i Arvidsjaurs kommun och att underlätta för personal på
förskola/skola och alla övriga inblandade att tillgängliggöra kulturen
för våra barn och unga genom att förarbeta och bearbeta aktuella
kulturevenemang. Kulturkalendern visar även hur kommunen arbetar
med den lokala ungdomspolitiken/demokratin för unga. 

Årets kulturkalendern för barn och ungdom trycks och delas ut av
kultursamordnare i ett begränsat antal, men kommer att finnas som
PDF för utskrift på kommunens hemsida:
www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/Kultur-och-Fritid/

VARFÖR EN KULTURKALENDER?



Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan
och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få
tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till
eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till
skolornas egen kulturbudget.

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskoleklassen,
grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på lång sikt. Det
bidrar också till att barn i större utsträckning får ta del av och delta i
professionell kulturverksamhet och får större möjligheter till eget
skapande. Kulturrådet prioriterar ansökningar där barnets och
elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa
processen står i fokus. Skapande skola utgår utifrån
rättighetsperspektivet som betonar att: 

”Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och
kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och
förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och
förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges
möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.”

Kontaktperson för Skapande Skola i Arvidsjaur är kultursamordnare
Emma Öhgren. Kontakta henne för mer information eller för att bolla
idéer. 

Skapande skola-ansökan för läsåret 23/24 skickas in i början av
februari 2023. Handläggningstiden är ca 12 veckor. Om ansökan
beviljas så meddelas berörda enheter och kultursamordnare kallar
därefter berörda lärare/lärarlag till ett första planeringsmöte. 
Mer info om skapande skola finns på Kulturrådets hemsida

SKAPANDE SKOLA



Eleven ska
… stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

… ges möjlighet att använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans.

….utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
 

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.
 

Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess
arbets-, förenings- och kulturliv.

 
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk,
den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek
och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i
det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och
fritidsverksamhet.

Artikel 31, Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 
1 januari 2020.

 
Det gör det tydligare att barn har egna rättigheter och att vuxna ska

använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. 



KULTURIS 2022
Sture Johansson utses till 2022 års 
kulturpristagare med följande 
motivering:
 

Sture Johansson har ett stort kulturellt intresse. Arvidsjaurborna och
hitresta, kan njuta av Eiffeltornet på Lillberget, bryggan vid
Nyborgstjärn, paviljongen i Marklundsparken samt andra mindre
utsmyckningar som pryder tätorten. I hembyn Lauker är han mannen
bakom byns samlingslokal Byastugan, något som lyft det kulturella
livet i byn under 40 års tid genom att olika kulturella evenemang har
kunnat arrangeras. Sture är verksam i Arvidsjaurs Hembygdsförening
där han var idéskaparen för att ta tillvara Arvidsjaurs äldsta hus, som
sedermera flyttades för bevarande från Skomakaregatan till
Hembygdsgårdens område. Fyllda 86 år är Sture Johansson
fortfarande full av nya tankar och projektidéer inom det kulturella
området.
Sture Johansson är en värdig vinnare av 2022 år Kulturpris.

GRATTIS TILLS KULTURPRISTAGARE 2022

Noah Karlsson har efter sju års pianostudier vid Arvidsjaurs kulturskola
blivit en driven pianist. Noah har med sin utpräglade musikalitet,
hängivenhet och spelglädje uppnått denna nivå och sprider glädje
och hopp med sin musik i olika musikaliska sammanhang. Noah
Karlsson är en värdig vinnare av 2022 år Ungdomskulturpris.

UNGDOMSKULTURPRIS 2022
Noah Karlsson tilldelas 2022 års 
ungdomskulturpris med följande 
motivering:



KULTUR PÅ FRITIDEN
Kommunen erbjuder kultur i form av litteratur (biblioteket), film
(biograf), scenkonst (föreställningar) samt konst- och
kulturaktiviteter i samverkan med föreningsliv och studieförbund.
Kommunen prioriterar kultur för barn och unga upp till 25 år. Konst-
och kulturevenemang för vuxna arrangeras i första hand av konst,
kultur och musikföreningar, studieförbund, församling och i vissa fall
kommersiellt av näringsidkare. Vi uppmuntrar och stöttar kulturlivet
på orten genom samordning/samverkan, föreningsstöd och
lån/uthyrning av lokaler. Kort sagt kan man säga att kommunen
stöttar så gott det går med de resurser och de verktyg vi har till
förfogande.

KULTUR OCH FRITID - INFORMATION

För aktuell info om våra
kulturevenemang och

fritidsanläggningar – följ oss på
facebook och Instagram



Länsungdomsrådet (LUR) söker ny kommunrepresentant from våren 2019!
Är du mellan 15 och 25 år, intresserad av politik, och har tankar om hur
man kan utveckla regionen? Ansök då om platsen som
kommunrepresentant i Norrbottens Länsungdomsråd, LUR! 

Länsungdomsrådet skapades hösten 2012 för att förenkla samtal mellan
politiker och ungdomar i Norrbotten. Arbetet i Länsungdomsrådet är bl.a
kopplat till Norrbottens kulturplan, som är det dokument som styr
inriktningen på regionens insatser inom kultursektorn. I kulturplanen finns
målet om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och
kulturutveckling. Länsungdomsrådet arbetar med många olika frågor. 

Vad som krävs: deltagande vid 3-4 möteshelger/år och att du är lyhörd
gentemot vad dina kamrater och andra ungdomar tycker och tänker om
sitt liv i Arvidsjaur. Låter det intressant? Maila din intresseanmälan till
Emma Öhgren emma.ohgren@arvidsjaur.se eller Alexandra Möller till
alex.moller@hotmail.com med kort motivering varför du vill vara med i LUR
och varför vi bör välja just dig. Hör gärna av dig om du har frågor!

LÄNSUNGDOMSRÅDET LUR 

UNGA ARRANGÖRER
SNABBA RYCK
Det finns möjlighet att söka pengar när unga arrangerar
aktiviteter/föreställningar för andra unga via Region Norrbottens ”Snabba
ryck”. 

Bidraget ska genom särskilt snabb hantering skapa möjligheter för
ungdomar i Norrbottens län att arrangera kulturarrangemang med relativt
kort planering. Detta för att stimulera ungdomarna att delta i och förstärka
arrangörsleden.

Bidraget kan sökas av ungdomar i åldern 15–25 år för olika arrangemang i
Norrbotten. Arrangemangen kan vända sig till alla åldrar, men ska
genomföras av ungdomar. Arrangemanget ska genomföras med stöd
från kommunen, antingen ekonomiskt eller med lokaler. Arrangemanget
ska vara drogfritt och genomföras i drogfria lokaler. Ansökan ska göras i
förväg och redovisas inom en månad efter arrangemanget med en
enklare rapport. För hjälp/information kontakta kultursamordnare Emma
Öhgren.



Alla barn och unga ska vara och uppleva sig sedda samt hörda
Varje barn och unga ska uppleva att de lyckas med något i sin
vardag. Detta är speciellt viktigt för barn och unga som upplever
motgång på ett eller flera livsområden.

Femteklassaren är expert på att vara femteklassare. Detta
innebär ett förhållningssätt till barn och unga som kompetenta
individer.

Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera
på det som är positivt Idag är frågor som rör barn och ungdomar
ett av kommunens prioriterade övergripande mål.

 
 

UNGDOMSPOLITISKT ARBETE I ARVIDSJAUR KOMMUN 
En kommunövergripande handlingsplan Arvidsjaurs kommuns
värdegrundlag för barn och unga lyder: 

 

Kommunen har antagit ett årshjul för att planera och strukturera upp
arbetet med ungas inflytande. Det viktiga är att se barn och unga
som en resurs i samhället där de har möjlighet till inflytande i frågor
som de själva prioriterar. Arvidsjaurs kommun ingår i tre nationella
nätverk – SLUP (chefsnätverk för Strategiska frågor kring Lokal
UngdomsPolitik), NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande)
och KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Vi återkommer om
när och hur politiker och tjänstemän från de olika nämnderna och
förvaltningarna ska möta högstadiets och gymnasiets elever under
läsåret. 

UNGAS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET



Bleck- och träblås 
(klarinett, saxofon, trombon, trumpet, tuba, valthorn och blockflöjt)                     
Åk 3 – 25 år, individuell/gruppundervisning

Elbas, elgitarr, trummor, gitarr 
Åk 3 – 25 år, individuell/gruppundervisning

Piano
Åk 3 – 25 år, individuell/gruppundervisning

Skapande bild
Åk 3-25 år, gruppundervisning

Stråkinstrument (cello, fiol)
Åk 3 – 25 år, individuell/gruppundervisning

Suzukifiol
5 – 25 år individuell och gruppundervisning
Suzukimetoden innebär att man lär sig genom att lyssna och härma.
Vårdnadshavare deltar aktivt vid undervisningstillfällena, men inga
förkunskaper krävs. Från fem år och uppåt kan man börja spela
suzukifiol.

Sång
Åk 6 – 25 år, individuell/gruppundervisning

Kulturskolans kurser



Priser:
Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr

Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr

Kursavgift 4 ggr: 100 kr  
          
Kursavgift 8 ggr: 200 kr

Hyra av instrument: 50 kr per termin. Syskon betalar halva priset.

Anmälan till Kulturskolans aktiviteter finns på
https://arvidsjaur.se/sv/uppleva/kulturskolan

För mer info: Kristina Sandström, Biblioteks- och kulturskolechef 
Telefon: 0960-158 13 Mobil: 072-731 93 63 
E-post: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se

För mer information om kurser 
och vår verksamhet – följ oss på

facebook och Instagram

https://arvidsjaur.se/sv/uppleva/kulturskolan


KÄLLARN 
 
 
 
 

Vi finns på Medborgarhuset 
 en trappa ned!

 
 Tisdag-Fredag: 17:30-21:00

Hos oss kan du spela tv-spel, spela pingis, chilla och hänga med
vänner, lyssna på musik, skapa konst, spela dator, fika, se på tv, eller
bara vara. 

Vi som jobbar på Källarn:

Nicolina Holmberg, nicolina.holmberg@arvidsjaur.se

Olivia Bergström, olivia.bergstrom@arvidsjaur.se

Frida Lundström, frida.lundstrom@arvidsjaur.se

 
 

ug_källarn



 
” Vår öppna ungdomsverksamhet ska stimulera till och stödja
aktiviteter som bygger på och förutsätter er ungdomars eget

aktiva engagemang och ansvarstagande.”
 
 
 

Det betyder att vi vill hjälpa unga att arrangera för andra unga.
Är ni sugna på att hjälpa till att sköta fiket, hitta på något kul eller
viktigt för andra unga, kontakta personal på Källarn! Ungas
delaktighet och inflytande är viktigt för oss!

Projekt
Vi deltar kontinuerligt i olika projekt. Det kan var i samverkan med
vår Kulturskola eller med andra kommuner och andra regioner.

Nätverk/organisationer
Vi är med i nätverken för Region Norrbotten, Fritidsforum,
Fryshusandan (Fryshuset), Keks, NUNI (Nationella Nätverket för
Ungas Inflytande) och SLUP (chefsnätverket för Strategiska frågor
kring Lokal Ungdoms Politik).



ARVIDSJAURS KOMMUN TILLHÖR SAMISKA
SPRÅKFÖRVALTNINGSOMRÅDET

Alla barn i arvidsjaur får ta del av samisk scenkonst, kulturutbud,
dans och annat.

Målet är att stärka samisk identitet, synliggöra samisk kultur och
språk samt visa att vi är en del av Sábmie.

Kultursamordnare och samisk koordinator samverkar för att
uppfylla målen och möjliggöra detta.

Det innebär att:

Samisk koordinator i Arvidsjaurs kommun
Mariann Lörstrand Blind
mariann.lorstrand@arvidsjaur.se
0960 - 165 14



BIBLIOTEKET

Huvudbiblioteket i Arvidsjaur
Måndag, torsdag: 12:00-19:00 
Tisdag, onsdag, fredag: 12:00-16:00 
Lördag: 11:00-13:00 

Biblioteket i Glommersträsk
Onsdag 8.30-11.00 
Meröppet 
Mån-Fre 14.00-21.00
Lördag 9.00-15.00
Information:

Vid besök utanför ordinarie öppettider: Förskolor, skolor och andra
institutioner kan liksom tidigare besöka huvudbiblioteket på
förmiddagen om någon personal finns på plats. Ring biblioteket tel.
157 82 och boka in besöket. 

För mer information om biblioteken, kontakta oss gärna på
biblioteket@arvidsjaur.se eller 0960-157 82 (Arvidsjaur) och 0960-
156 34 (Glommersträsk) 

Du kan läsa mer om biblioteket
på www.bibblo.se eller våra sociala
medier

Barnbibliotek
Alla barn och ungdomar ska få tillgång till böcker för ingångar till sin
läs- språkutveckling på ett lättillgängligt sätt. Samt stötta föräldrar
för deras frågor och behov runt barnets språkutveckling. 
Ett läsfrämjande arbete bedrivs genom olika lässtimulerande insatser
som bokprat, läsprojekt, inspirerande bokexponering, boktips på
Instagram och Facebook, temaskyltning, aktiviteter, tipsrundor, samt
olika tävlingar med bokgåvor.

Återlämning av böcker kan
även göras i bokinkastet vid

personalingången. Samt
boklåda i Glommersträsk.

arvidsjaurskommunbibliotek

mailto:biblioteket@arvidsjaur.se
http://www.bibblo.se/


Används som en del i undervisningen för att stärka
elevernas språkliga förmåga.
Fokus inom språklig förmåga är det läsfrämjande
uppdraget, läsmotivation att utveckla till en läsande
person samt det frivilliga läsandet.

På skolbiblioteken kan du som elev eller lärare låna böcker
med hjälp av självutlåning. Ta med lånekort eller
personnummer, samt pinkod. När biblioteket är bemannat
av personal från biblioteket kan även den personalen
befinna sig i övriga skolan ex besöka klassrum, samtala med
personal mm.  

Ringelskolans bibliotek
På Ringelskolans bibliotek arbetar Disa Eliasson och Karin
Wikström. Biblioteket är bemannat: 
Måndag ca kl. 9.30-10.30 
Tisdag ca kl. 12.15-13.15
Torsdag ca kl. 9.15 11.15

Fridhemsskolans bibliotek
På Fridhemsskolans bibliotek arbetar Disa Eliasson.
Biblioteket är bemannat: 
Onsdag ca kl 8.30-11.00. 

Sandbackaskolans bibliotek
På Sandbackaskolans bibliotek arbetar Stina Norberg.
Biblioteket är bemannat: 
Torsdag ca kl 8.00-11.00 

Parkskolans skolbibliotek
På Parkskolans bibliotek arbetar Karin Wikström. Biblioteket
är bemannat: 
Onsdag ca kl 8.30-11.00

SKOLBIBLIOTEKENS VERKSAMHET



 
 

Ansökningar från kulturrådet har beviljats för år 2021, 2022 och
för ännu ett år 2023. 

Detta har varit ett projekt som har hjälpt till att utveckla språkets
betydelse med ett samarbete mellan bibliotek, föräldrar till barn 0-3
år , BVC och förskolan. Detta har gett möjlighet att utöka olika språk
och språkutvecklande  träffar .  
Bokstartprojektet från kulturråd medför att vi haft möjlighet att göra
bokpåsar som delas ut till 4 månaders barn på BVC, Förmedlad med
informationsmaterial om språkets betydelse samt bok till
barn/föräldrar 0-3 år. Samt  flera bokpaket till förskolan
småbarnsavdelningar. Dessutom har vi haft olika arrangemang där
böcker har delats ut. Exempelvis Informationsträffar tillsammans med
BVC och kyrkans babygrupp. Utställning med barnböcker +
gåvoböcker.

Under hösten har även Nyborgs, Skogsbacken, Haren och
Glommersträsk haft besök med sagoläsning i ett rullande schema på
6 veckor 1-2 ggr i v. Två dagar i veckan var det aktiviteter för på
biblioteket. Bebisbokbabbel öppet hus prat om läsning böcker och
språk och andra träfftillfället var sagostund.  Deltagit i  församlingens
och IOGTs olika föräldragrupper och informerat om språkets
betydelse.

BOKSTARTSPROJEKT SPRÅKGRODDEN



arvidsjaurkulturochfritid

arvidsjaurskulturskola

ug_källarnarvidsjaurskommunbibliotek

VÅRENS OFFENTLIGA ARRANGEMANG
FÖR BARN/UNGA/FAMILJ

För uppdaterad info om alla typer av offentliga arrangemang hänvisar
vi till evenemangskalendern som finns på kommunens webbsida
arvidsjaur.se 
Under rubriken "vad händer i Arvidsjaur?" hittar du information om
offentliga evenemang och aktiviteter i och omkring Arvidsjaurs kommun.

Medan_bio_arvidsjaur

Besök våra sociala medier för aktuell info om våra arrangemang. Vi
lägger ut information löpande inför varje enskilt evenemang.

Knattedisco
Knattebio med knorr
Kulturchill
Kulturskolans vår- och julkonsert
Läspepp

Årligen återkommande
arrangemang:


