Är du författare
(poet, dramatiker, serietecknare...)

och vill inspirera unga?

Mellan 10 januari och 7 februari 2019 kan skolor
och kommuner söka bidraget Skapande skola från
Kulturrådet.Det är nu ett bra läge att påminna
skolor och samordnare om att du finns.
Det finns 170 miljoner att söka. Kulturskapare kan själva tänka ut Skapande skola-projekt och presentera för skolorna. Grundregeln om högskoleutbildning eller sin konst som huvudsaklig försörjning i tre år ska inte avhålla någon från att söka, tycker vi. Det finns inte så många högskoleutbildningar för författare, och ett fåtal kan leva helt på författarskapet.
Skolornas/kommunerna uppskattar om du har pedagogisk vana. Du måste ha utdrag ur belastningsregistret och GDPR-samtycke, men det är lätt att ordna.
Det är också bra om du kikat på skolans läroplan. www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/
laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan . Kan du beskriva vilka lärandemål som uppnås hjälper du
skolan på traven när de söker pengarna.
Det är kommunerna söker för de kommunala skolornas del, oftast genom en samordnare, och det är
i regel kulturskolans rektor i kommunen som är samordnare. Friskolor söker själva. Faktiskt är litterär
verksamhet den vanligaste formen av Skapande skola.

Här är de samordnare som finns i Sörmland idag:

Eskilstuna
Flen 		
Gnesta
Katrineholm
Vingåker
Nyköping
Strängnäs

anu.enehojd@eskilstuna.se
andreas.odsvall@edu.flen.se
klas.jervfors-turner@gnesta.se
lennart.ejeby@katrineholm.se
fred.sjoberg@vingaker.se
mattias.dahlstrom@nykoping.se
bolennart.johannesson@strangnas.se

Att få ett skapande skola-projekt är normalt en process som tar nästan ett år. Om kommunen eller skolan
börjar ta fram ansökningar och ta kontakter med kulturskapare i oktober, kan det i bästa fall bli verklighet i
augusti året efter. I vissa fall har då den tilltänkta kulturarbetaren fått annat för sig, och på det sättet händer
det att andra tas in med kortare varsel. Detta behöver dock i efterhand godkännas av kulturrådet.

Varför söker inte fler?

En förklaring kan vara att ansökningsblanketten är rätt omfattande- 16 sidor! Och skolor har idag ofta rätt så
fullt upp med sin dagliga verksamhet. Där kan samordnare på olika nivåer kanske stötta skolor som har ont
om tid. En del gör det redan idag i viss mån, andra inte.

”Det är alltid kul att träffa
sina läsare”

Barn- och ungdomsboksförfattaren Emma Askling är en av de sörmlandsförfattare som idag
besöker skolorna i regionen genom Skapande skola .
Hur gick det till när du började arbeta genom skapande skola?
Jag är medlem i författarcentrum öst och får nästan alla mina bokningar genom dem. Jag har inte marknadsfört mig själv utan tar bara bokningar från dem. Den här terminen har jag besökt 15 skolklasser och två bibliotek.
Hur upplevde du att jobba i skolans värld?
Det är olika i skolan, mycket beror på lärarna, om de förberett
eleverna innan och vet vad de vill ha ut av besöket. Generellt
tycker jag att bemötandet är bra.
Hur gick dina besök till, blev det någon gång problem?
Jag lägger upp mina besök olika beroende på vad som efterfrågas. I skolklasser berättar jag om hur just mina böcker kom till,
ger skrivtips etcetera, och ibland någon enkel skrivövning. På
bibliotek har jag haft skrivarworkshops med barnen och vi har
skapat karaktärer etc. Inga stora problem.
Vad tror du eleverna fick ut av besöket?
De fick förmodligen skrivtips och mycket inspiration.
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Vad fick du själv ut, bortsett från pengarna?
Alltid kul att få träffa sina läsare! Det är utvecklande och givande även om det också tar mycket tid och energi.

”Jag älskar mellanstadiet”

Intervju med Matiss Silins, Sveriges första spoken word-pedagog som driver förmedlingen Ordkanon och själv jobbar med workshops i spoken word. och kreativt skrivande.
Hur började det med skapande skola för dig?
-Min gamla svensklärare kontaktade mig 2007 när Skapande
Skola började, Hon visste att jag var estradpoet och frågade
om jag kunde köra någon workshop för årskurs åtta. Det
kunde jag, och när jag gjort det, visade det sig att jag faktiskt kunde det också! Efter ett tag skaffade jag mig F-skatt,
och eftersom jag råkar ha ett namn som ingen kan stava
eller uttala kallade jag firman Ordkanon. Och i och med
att namnet inte var kopplat direkt till mig kunde jag ju även
förmedla andra. Så man kan säga att ordkanon uppstod ur
skapande skola.
Hur mycket jobb blev det?
-75% av det vi gör i Ordkanon går genom skapande skola,
0ch 95% av det vi gör i grundskolan. Själv jobbar jag med
detta på heltid i kombination med en del egna gig. Jag räknade ut att jag möter upp till 3000 elever per år.
Är det något problem med kulturrådets krav på meriter, eller gränsen på tre år för samma kulturutövare?
-Det fina med Ordkanon är ju att vi är en förmedling, det
är aktören som bara får vara i tre år på samma skola, men
vi är ju flera stycken aktörer som kan växla om. Därför har
vi kunnat jobba i tio år med vissa skolor. Vad gäller meriter och krav på sådana har det i stort sett aldrig varit
något problem, någon enstaka har bett om CV. Det finns krav för att jobba med vår förmedling, som att man
uppträtt i tre år och haft 30 workshops. Det kanske är det de litar på. I de allra flesta fall har det där inte varit
något problem. Man ska nog inte skrämmas för mycket med det där.
Hur är det att jobba i skolans värld?
-Olika! Man får direkt gensvar, du märker direkt om de gillar det eller inte. Du kommer in, du har 60 minuter
på dig, det tar tio minuter innan alla är på plats... Jag kör med snabba, rappa övningar, det funkar väldigt bra i
det formatet. Men vi har tre paket att erbjuda, ett längre, två kortare eller tre kortare. Lärarna är också olika,
en del är med och skriver, en del vill hellre passa på att rätta prov…och en del känner att de förlorar tid de

behövt ha till undervisning. Man få ha förståelse för att man kommer in på någons
arbetsplats, och att inte varenda en rullar ut en röd matta när man kommer.
Vad tror du eleverna får ut av era besök?
-Glädje inför språk och skapande. Och framförallt möjligheten att testa på OM detta
kan vara ens grej. Man frälser ju inte alla 25 i en klass, om man tror man ska det
knäcker man sig rätt fort. Men du ger dem en möjlighet att testa. Gillar de det inte,
då vet de det, då kan de i alla fall säga ”det har jag testat” Det brukar de köpa.
Vad får du ut av det, förutom pengarna?
-Jag älskar mellanstadiet! Skratt, inspiration, ny energi…Trots att jag hållit på i tio
år. Vid nästan varje besök gör någon elev övningarna på ett helt nytt sätt jag aldrig
sett. I högstadiet faller tankar och formuleringar på plats, och eleverna kan verkligen
upptäcka att de kan! Det är också kul. Sen håller man sig ju väldigt uppdaterad med
samtiden…Och vad gäller pengar, på vår hemsida ordkanon.se kan man se vad vi
tar, åtminstone det som står i ansökan. Sen händer det ibland att skolorna bara får
beviljat en del av det de sökt, då får man överväga om man gör det ändå, eller om
man krymper sin plan lite.
Har du några råd till de som vill eller ska jobba med Skapande skola?
-Se till att ha EN etablerad kontaktperson på skolan, så du vet vem du träffar, var
och när första dagen du kommer. Det är viktigt att ha kommunikation med skolan
innan man dyker upp. Det ska finnas en tydlig ansvarig för kontakt och förberedelse.
Jag har inskrivet i mitt kontrakt att minst en lärare ska vara närvarande hela tiden. Jag
vet ju inte alls vad eleverna har med sig i sitt bagage.
Jag brukar också börja med att fråga om det finns något jag behöver veta om dem,
för att kunna jobba med dem. Om någon har hörselnedsättning eller synnedsättning,
får akut ångest av att prata inför folk, kom i tisdags och kan noll svenska? Finns
det backup-övningar för de som av olika skäl inte kan delta? Det där två åtgärderna
förebygger de flesta problem, faktiskt.

Sörmland berättar
Ett litteraturfrämjande projekt inom Biblioteksutveckling Region Sörmland
Info: Irène Karlbom Häll irene.karlbom.häll@dll.se 072 143 81 42

Du ger dem
möjlighet att
testa.
Gillar de det
inte, kan de
i alla fall
säga ”det har
jag testat”.

