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Plats:

Sal F

Närvarande:

Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Inger Gustafsson
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Irene Oskarsson

Ej närvarande:

Mazar Alijevski - ersättare Anne Sundberg
Micael Edblom - ingen ersättare
Åsa Eklund - ingen ersättare
Tomy Eklöv - ingen ersättare
Annika Veith - ingen ersättare
Adjungerande Lolllo Olesen, koordinator inom
området skola på Kulturhuset Spira

1

Välkomna
Presentationsrunda genomfördes.
Punkt 3 handlingsplan flyttades fram till punkt 6 på
dagordningen.

2

Föregående mötesanteckningar
Punkter som kommenterades fanns på mötets dagordning.
Irene informerade att på grund av sjukdom har utbildningsdagen i
MoMa pedagogik för medlemmar inom Jönköpings läns
Hembygdsförbund och länets museum flyttats till den 22/3.

3

Konferens Kultur för hälsa 28 februari
Alla var eniga om att det var en lyckad konferens gällande
upplägg och föreläsare samt mycket god service från personalen
på Kulturhuset Pigalle.
Utvärdering (Esmaker-enkät) kommer att skickas ut via mail till
deltagarna.
Att tänka på till nästa konferens:
- att inte lägga några programpunkter efter klockan 15.30 med
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tanke på att en del deltagare avviker tidigare för hemfärd.
- kolla upp med parkeringsmöjligheter

Beslut: Kultur för hälsa konferensen ska genomföras vartannat år.
Utifrån perspektivet hela länet så planeras den att vara i
Jönköping 2021 (Värnamo 2018, Nässjö 2019).
Datum för nästa konferens blir februari 2021.
4

Kultur för hälsa – Barn och unga
Vad bedrivs det för verksamhet kommunalt och regionalt i
samverkan med andra aktörer (uppdrag från föregående möte).

Det finns en stor vinst i att veta vad vi gör inom våra olika
områden som i sin tur kan leda till ett samnyttjande.
Nedan en sammanfattning av goda exempel/verksamhet som görs:
Folkhälsa
Dansa utan krav, genomförs i samverkan med länets kommuner
och elevhälsan
Frejautbildning, nytt omtag för spridning. Utbildning av nya
konstnärliga ledare i Frejametodiken är planerad i Jönköping HT
2019.
Språklust i samverkan med regionbiblioteket, logopedkliniken
och barnhälsovården
FUNK (folkhälsoenkät ung), ny insats av Folkhälsa i samband
med folkhälsoenkät ung. Var tredje år genomförs enkäten. FUNK
= Folkhälsoenkät Ung + kultur innebär att resultatet tolkas och
bearbetas av unga som är målgruppen för enkäten tillsammans
med olika kulturarbetare. Syftet med FUNK är att bearbeta och
gestalta resultatet och sprida det på ett mer tillgängligt sätt för
unga som är målgruppen för enkäten, genom att involvera de unga
i varför det ser ut som det gör och hur ska förbättringar göras.
Under 2018/19 genomförs i sex pilotprojekt som i sin tur mynnar
ut i olika produktioner;
Mee kulturproduktion, samverkan med teaterstickorna och
Jönköpings kommun. Föreställningar genomfördes under februari
2019 på högstadium, gymnasium och Spira.
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Murar och Broar, två föreställningar som genomförs med elever
från högstadiet och gymnasiet i Gislaveds- och Tranås kommuner
tillsammans med Peter Ivan Ericson och teaterpedagoger i
respektive kommun. Föreställningar i Tranås och Gislaved under
maj 2019. Planerad föreställning även på Spira.
Normstorm, fotoutställning i samverkan med Jönköpings läns
museum och Jönköpings kommun. I samverkan med Jönköpings
kommun framarbetade fotomaterial erbjuds skapande workshop
efter visning av utställningen.
Mitt liv, språkintroduktionsprogram på Per Brahe gymnasiet,
skapa noveller och musik. Rum 203 ev. utställning av texter och
poesi i samverkan med Jönköpings läns museum och Jönköpings
kommun. Samarbete även med barnkören Nova som kommer att
framföra vissa av texterna.
Insidan ut, scenisk gestaltning med ungdomar från kören Nova,
Jönköpings kommun
Share music, inkluderande kulturproduktion med elever från
Värnamo kommun
I strategigrupp barn har beslut tagits om att folkhälsoenkät Ung
ska genomföras vart tredje år i åk 9 och andra året på gymnasiet
(särskolan är på gång)och däremellan ska resultatet av enkäterna
gå tillbaks till eleverna.
Jönköpings läns museum
Det finns inget speciellt program med hälsoaspekten i centrum
utan det är hela tiden införlivat i verksamheten.
Pedagog anställd, med bakgrund inom särskolan och som
bildlärare. Möten med Minnen genomförs för personer med
demens och deras anhöriga. En pilot med gruppverksamhet på
Råslätt (skuggledning)med syfte att vitalisera självbilden har
genomförts 2019.
Deltar i samarbete inom Projektet Kulturarva, som
Studieförbundet Vuxenskolan bedriver, är finansierat med medel
från Arvsfonden med fokus på unga och kulturarv. Elin
Ljungqvist, som är en av två kontaktpersoner kommer att ha en
plats på Jönköpings läns museum.
Bildningsförbundet
Har ej uppdrag mot barn och unga. Deras verksamhet riktar sig
från 19 års ålder.
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Hembygdsförbundet
Ska tillsammans med Folkhälsa genomföra en utbildning i
MoMa-pedagogiken för sina medlemmar. Syftet är att de ska
kunna genomföra visningar på sina hembygdsgårdar, eller ta med
sig föremål till äldreboenden och genomföra visningar på plats.
Deltar i Kulturarvaprojektet.
Kultur och utveckling
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i alla deras
styrdokument med hälsa och social inkludering Har anställt
utvecklare Kajsa Löv, som kommer att arbeta med målgruppen
barn och unga.
Finns ett aktivt arbete inom ramen för områdena inom
barndialogen (som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan
mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa
organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention).
Avvaktar beslut under våren att barnkonventionen blir lag.
Hör och gör - metodutvecklings-projekt som använder slöjd och
berättande i arbetet med barn och unga i döv- och hörsel klasser i
samverkan med Jönköpings kommun
Kulturforum 2 dagar i november 2019 – 1:a dagen fokus på
barnen och 2:a dagen fokus på de som arbetar med barnen.
Minoritetsspråken - satsning i Gislaved och Jönköping
Smålands musik och teater
Allt som görs bidrar till en god hälsa.
Melancholia, teaterföreställning av Lars von Triers verk 2011.
Dialog ”hemmasittare” med elever på mellanstadiet på
Södergårdsskolan och Norrängsskolan
Synliggöra spelberoende - tar emot grupper från
spelutvecklarlinjen, LBS-gymnasiet, som skapar dataspel som
inte har någon mening, ger inga kickar
Studiebesök av elever, får uppdrag att skriva texter som sedan
finns med i Kulturhuset Spiras program lunchlyrik.
Syn- och teckentolkning erbjuds vid efterfrågan
Jönköpings kommun
Dansa utan krav samverkan med Region Jönköpings län

MÖTESANTECKNINGAR

5(7)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2019-03-12 14-16
Språklust – språkstörning hos barn och unga, samverkan med
region Jönköpings län. Logoped skriver recept på böcker som
återfinns på ”språkhylla” på biblioteket.
Äppelhyllan, böcker för och om barn med funktionsnedsättning.
Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som
kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Finns också
informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både
barn och vuxna. Samverkan med Regionbiblioteket, habilitering
och Funktionsrätt
Jönköping erbjuder även Pluspolarkortet, En scen för alla,
dansverksamhet för personer med funktionsnedsättning
Länets kommuner genom Åsa Eklund
Samverkan med Region Jönköpings län:
Dansa utan krav, genomförs i flera kommuner i länet
Pluspolarkonto, finns i flera kommuner i länet
Samverkan med andra aktörer eller inom kommunen:
Lovaktiviter, både inom kultur- och idrottsaktiviteter, anordnas
tillsammans med andra aktörer.
Barnteater och aktiviteter på biblioteken riktade mot barn och
ungdom anordnas av kommunerna själva.
Prova-på aktiviteter inom cirkuskonst och dans genom
Kulturskolorna
Ovanstående är något många av kommunerna i länet arbetar med
och det finns mycket mer inom ramen för varje enskild kommuns
ekonomi.
Andra reflektioner:
-Riksteatern planerar att bygga en infrastruktur för att få fram
kontakter på skolorna.
-Mycket god inspiration utifrån Gunnar Bjursells föreläsning
angående ett barns utveckling. Skolan måste få kunskap om hur
kultur påverkar inlärningen. SMoT deltar gärna i utbildningsinsats
kring detta inom ramen för styrgruppen.
- Det är ojämlikt gällande kostnad resor för barn/elever i
Jönköpings län. Goda exempel finns i t.ex. region Uppsala som
varje år avsätter 400 000 för utgifter för busstransport av elever
till kulturarrangemang. Något vi borde arbeta för att få även i
Region Jönköpings län.
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Konferens Kultur för hälsa - barn och unga
Utifrån samtalet runt bordet så kom det fram att det finns ett stort
behov av att lyfta barn- och unga frågor. Förslag är att det
genomförs en konferens 2020 som har inriktningen Kultur för
hälsa - barn och unga.
Beslut: Konferens kultur för hälsa – barn och unga kommer att
genomföras 2020.
En arbetsgrupp ska tillsättas.
5

Kulturprogram Hälso- och sjukvården
Sammanfattning av förpiloten är gjord.
Beslut: På grund av tidsbrist så kommer redovisningen
genomföras vid nästa styrgruppsmöte.

6

Handlingsplan 2019
Aktiviteterna i handlingsplanen 2019 är genomförd förutom
punkten Utveckling av organisation och process av
webbplattformen Aktivt liv (webbaserad tjänst med aktivitetsutbud
från och för hela länet, för olika målgrupper). Folkhälsa har
möten med Mediacenter för att hitta en form för utveckling och
spridning. Nytt möte planerat i april 2019. Målgruppen är i första
skedet äldre. Mediacenter har tekniksupport för plattformen.
Ett diskussionsunderlag till handlingsplan 2020 visades på mötet.
Beslut: Diskussionsunderlaget till handlingsplan 2020 bifogas
med mötesanteckningar.

7

Nästkommande möten
Våren 2019
Onsdag 8 maj klockan 14 – 16 Regionens hus sal F
Tider hösten 2019
Måndag 2/9 klockan 14-16 Regionens hus, sal F
Måndag 21/10 klockan 14- 16 Regionens hus, sal F
Onsdag 11/12 klockan 14-16 Regionens hus, sal F
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