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Kulturgarantin 2022 
    
Följande erbjuds återkommande till barn och 
unga i Strömstad kommun   

    
Ålder/årskurs Aktivitet Beskrivning Utförare 
0 år Bokgåva Alla nyfödda Biblioteket 

1 år Sagostund 
Två sagostunder per 
termin och förskola Biblioteket 

2 år Sagostund 
Två sagostunder per 
termin och förskola Biblioteket 

3 år  Sagostund 
Två sagostunder per 
termin och förskola Biblioteket 

4 år  Sagostund 
Två sagostunder per 
termin och förskola Biblioteket 

  Bokgåva Alla 4-åringar Biblioteket 

5 år Sagostund 
Två sagostunder per 
termin och förskola Biblioteket 

Förskoleklass Teater/musikupplevelse Under läsåret Kulturansvarig/Folkhälsa 

Åk 1 Bokgåva 

alla 7-åringar får en 
bok (familjen bjuds 
in till biblioteket för 
ombesörjande av 
lånekort) Biblioteket 

  Besök av kulturskolan 

Uppvisning av 
aktuella ämnen, 
instrument och 
presentation av 
lärarna Kulturskolan 

Åk 2 
Hur påverkar vår livsstil 
havet? 

Klassrumsbesök ca 
45 min Ekopark Strömstad  

  Bokpresentation 

Besök av 
barnbibliotekarie 1 
gång per år Biblioteket 

Åk 3 Bokpresentation 

Besök av 
barnbibliotekarie 1 
gång per år Biblioteket 

Åk 4 Bokpresentation 

Besök av 
barnbibliotekarie 1 
gång per år Biblioteket 

  Skapande skola Kulturupplevelse Kulturskolechef 

  
Vatten som resurs och 
livsmiljö 

Besök på Ekopark 
Strömstad eller 
Naturum Ekopark Strömstad och Naturum 
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Åk 5 Bokpresentation 

Besök av 
barnbibliotekarie 1 
gång per år Biblioteket 

Åk 6 Författarbesök Besök av författare Biblioteket 

Alla barn i 
Strömstad 

Gratis inträde på 
Daftöland Skolavslutningen Fritidsansvarig 

Åk 7 Föreställning 
Under höstterminen 
(tillsammansveckan) 

Kulturansvarig / 
utvecklingsavdelning 

Åk 8 
Besök på Konsthallen 
Lokstallet   Kulturansvarig 

  Studiebesök Naturum   Naturum 

Åk 9 Bokprat Under året Högstadiebibliotekarie 

Gymn 1 

Avfallsströmmar, 
material, hantering, 
juridik och ekonomi 
inom avfallsvärlden 

Erbjuds alla 
gymnasieklasser Ekopark Strömstad 

  

Inspirationsföreläsning i 
samband med 
tillsammansveckan Under höstterminen 

Kulturansvarig/ 
Utvecklingsavdelning 

Gymn 2 

Inspirationsföreläsning i 
samband med 
tillsammansveckan Under höstterminen 

Kulturansvarig 
/Utvecklingsavdelning 

  Biobesök (sept) Biografen Park  Kulturansvarig 

Gymn 3 

Inspirationsföreläsning i 
samband med 
tillsammansveckan 

Genomförs under 
höstterminen 

Kulturansvarig/ 
Utvecklingsavdelning 

  
Besök på Konsthallen 
Lokstallet 

Erbjuds alla 
gymnasieklasser Kulturansvarig 

Anpassad 
grundskola 
Odelsberg Högläsning 

2 tillfällen per 
termin Biblioteket 

Anpassad 
grundskola 
Strömstierna Högläsning 

2 tillfällen per 
termin Biblioteket 

 

Vatten som resurs och 
livsmiljö 

Besök på Ekopark 
Strömstad eller 
Naturum Ekopark Strömstad 
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Upplevelser erbjuds fler årskurser om möjligt   

 
Kompletterande utbud     
 
SKAPANDE SKOLA     

Årligen söks medel från kulturrådet till Skapande skola. Garanti åk 4, fler om möjligt.   
Innehållet kan ändras från år till år och är beroende av utbud och önskemål från skolorna.  
Bidragets syfte är att:  
 - Långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan i linje med läroplanen   

 - Att ge utrymme för olika kulturella uttrycksformer och möjliggöra skapande   
 - Att öka den professionella kulturverksamheten i skolan   
 

   

ÖVRIGT anordnat av kultur och fritid     

• Mellanstadieturné årligen med unga lokala musiker    
• Cirka tre årliga familjeföreställningar för förskoleålder 1-6 år på kulturhuset 

Skagerack/Gymnasiets aula   

Februari  
   

• Fjällenresa: En årlig resa fritidsgården genomförs med 20-25 ungdomar. En aktivitet för  
social träning, värdegrund och rutiner.   

• Sportlovsaktiviteter: Prova på Sportlovsaktiviteter i samarbete med föreningslivet med fokus på 
sport.    

April 
   

• Valborgsmässoafton: firande och barnaktiviteter på Friluftsmuséet Fiskartorpet. Ansiktsmålning, 
ponnyridning, musik etc.  

Maj 
   

• Toleransresa: I samarbete med gymnasiet genomför fritidsgården en resa i förintelsens fotspår, 
där man besöker olika platser som på något sätt spelat stor roll under andra världskriget.  
Historia, mänskliga rättigheter, värdegrund.  

Juni - Augusti 
   

• Prova på sommarlovsaktiviteter såsom tex uteaktiviteter eller sång.   

Oktober: 
   

• Kulturlov: Under vecka 44 anordnar kommunen ett ”kulturlov” med en rad olika prova-på 
aktiviteter för barn och unga inom konst/sång/dans/slöjd mm.  

November: 
   

• Strömstad in Light och Hållbarhetsveckan Tillsammans. Barnaktiviteter i form av tex 
föreställningar, uteaktiviteter, spökjympa, tipspromenad.  

• Familjeföreställningar på kulturhuset Skagerack - kulturansvarig samordnar   
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ÖVRIGT - anordnas av Kulturskolan 

• Konserter och uppvisningar runt om i Strömstad, tex magiska datum, lucia mm   
• Dansföreställning - erbjuds alla från 3 år till vuxenutbildning.    
• Dansens dag - kulturskolans danslärare besöker flera skolor i kommunen   

 
   

ÖVRIGT – aktiviteter som genomförs på vissa skolor    

• Besök på Innovatum, Trollhättan    
• Besök på GöteborgsOperan (Skee skola)    
• Universeum & Liseberg (naturelever, gymnasiet) 

• Studiebesök flygmuseum (teknikelever, gymnasiet) 

 

YTTERLIGARE - förslag på aktiviteter: 
   

• Studiebesök på Tjärnö Marinbiologiska    
• Lionshov, istid för alla barn 

• Engagera idrottsföreningar att komma under fritidstid eller på idrotten för 
att visa upp sin idrott   

 
  

 
  

 


