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Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter för barn och unga som består av såväl upplevelser som eget
skapande. Uppföljningen presenterar den verksamhet som genomförts under
2018.
Kultur- och fritidskontoret, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings
stadsbibliotek, Kulturskolan och Passagen har upprättat en gemensam plan
över barn- och ungdomsverksamheten 2018.
Kultur- och fritidsnämndens mål för barn och unga 2018:
• Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till
eget skapande.
• Kulturskolan ska erbjuda en mångfald av olika uttrycksformer.
• Unga ska vara delaktiga i planeringen av ungdomsarrangemang och
utveckling av ungas mötesplatser.
• Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas
ungdomar och unga vuxna.
• Passagen ska vara en arena för eget skapande och samtal om konst.
• Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara
en attraktiv och inkluderande mötesplats och bildningsarena.
• Friluftsmuseet Gamla Linköping ska bidra till att sprida kunskap om
Linköpings historia och upplevas som ett betydelsefullt och attraktivt
besöksmål.
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Offentliga program

Offentliga program

Under 2018 har en mängd aktiviteter arrangerats för barn, unga och familjer.
Nedan återfinns en uppföljning av de offentliga arrangemang som genomförts
2018.
1.1
Offentliga föreställningar
På Sagateatern, huvudbiblioteket och närbiblioteken spelas regelbundet
offentliga föreställningar för barn. Sommartid visas musik- och
teaterföreställningar utomhus i samband med ”Torsdagar i Trädgårn”.
Sagateatern, 17 föreställningar

1919 besökare

Biblioteken, 21 föreställningar

Ca 1250 besökare

Barnteater ”Torsdagar i Trädgårn”, 4
föreställningar

Ca 600 besökare

1.2
Kulturfabriken – ett kreativt kalas för alla barn
Kulturfabriken är en årligt återkommande familjedag då Linköpings
kulturinstitutioner presenterar en del av sin barnverksamhet med aktiviteter där
barnen själva får delta. Årets Kulturfabrik ägde rum lördagen den 3 mars på
Linköpings konsthall Passagen. Ateljé Passagen, Friluftsmuseet Gamla
Linköping, Medieverkstad Passagen, Kulturskolan och Linköpings
stadsbibliotek deltog tillsammans med övriga kulturinstitutioner i Linköping. I
samband med Kulturfabriken hölls även en uppskattad föreläsning kring
barnkultur.
1.2.1 Uppföljning
Årets Kulturfabrik hade ca 400 besökare, vilket är färre än tidigare år.
1.3
Barnkulturfestival i Mahoniadalen
Kristi Himmelsfärdshelgen 12-13 maj arrangerades för första gången en
barnkulturfestival i Mahoniadalen med professionell scenkonst för målgruppen
2-12 år. Förutom scenkonst fanns även olika former av skapande aktiviteter
och prova på.
1.3.1 Uppföljning
Under festivalen visades 10 st dans-, musik- och teaterföreställningar.
Festivalen lockade ca 600 besökare per dag.
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1.4
Kulturskolans föreställningar
Kulturskolans elever spelar, sjunger, dansar och ger teaterföreställningar vid ett
stort antal offentliga uppträdanden under året. Bild- och formeleverna visar upp
sina verk vid olika vernissager. Luciakonserterna, Barnkonserterna och
Kulturskolefestivalen är större arrangemang som sker i samarbete mellan de
olika uttryckssätten.
1.4.1 Uppföljning
Ca 200 framträdanden.
1.5
Programdagar i Friluftsmuseet Gamla Linköping
Friluftsmuseet deltog med fokus på barnteater på Nationaldagsfirandet 6 juni
och i december visades gammaldags julförberedelser i stadskvarterens
julpyntade museihem under programpunkten Julstök.
Under programpunkten Mickelsmäss som pågick under en dag i september
hade museet skapande verkstad i Östra Torp på Valla gård där barnen fick
prova på bandvävning, träffa getterna och sköta om djuren i lekladan.
Det var även andra aktiviteter för barnen med bland annat gammaldags lekar.
Under tre dagar i juli var museet värd för NärCon Sommar 2018, med
tältområde på Vallafälten och Cosplayparad genom området.
1.5.1 Uppföljning
Under två dagar av julstök kom ca 750 elever.
Under Mickelsmäss besökte 114 personer Östra Torp.
1.6
Passagens pedagogiska program
Linköpings konsthall Passagen är en offentlig arena för samtida konst. Hit är
barn, unga och vuxna välkomna att ta del av och uppleva spännande
utställningar som uppmuntrar till reflektion och samtal kring ämnen som berör
människan och samhället i stort. Konsthallens utställningar är utgångspunkt
och inspiration till Passagens Ateljé och Medieverkstad.
Ateljé Passagen är en mötesplats där barn, unga och familjer är välkomna att
delta i eget skapande. Förutom den kreativa atmosfären finns det utrymme,
material och bildpedagogiskt stöd och handledning som möjliggör och
uppmuntrar personlig utveckling. Ateljé Passagen bjuder in till familjelördagar,
babyvisning med fingerfärg och kvällsöppet för unga.
1.6.1 Uppföljning
Den offentliga verksamheten terminstid har fortsatt på ungefär samma sätt som
föregående år men med lite fler besökare.
Ateljé Passagen har haft:
Familjelördagar 3-100 år: vid 7 tillfällen och 103 deltagare
Babyvisning och fingerfärg: vid 6 tillfällen och 57 fingermålare
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Drop in för unga 13-25 år: vid 34 tillfällen och 206 deltagare
Totalt: Offentligt på Ateljé Passagen 366 deltagare vid 47 tillfällen
Under 2018 fortsatte arbetet i Ateljé Skäggetorp, i samverkan med
närbiblioteket och Hemslöjden. Den konstnär som arbetat med den
konstnärliga utsmyckningen till AGORA deltog i Passagens öppna verksamhet
tillsammans med Passagens pedagog. Öppet en vardag i vecka och varannan
lördag.
Hemslöjden bedriver slöjdklubb i Kulturskolas regi en dag varje vecka.
Totalt: Offentligt i Ateljé Skäggetorp 534 barn i vid 45 tillfällen. En viss
nedgång p.g.a. att en pedagog bryter armen.
I Medieverkstad Passagen får barn och unga möjlighet att uttrycka sig med
olika medier och få nya verktyg för kommunikation, skapande och berättande.
Man kan exempelvis få testa på att fota med systemkamera, lära sig mer om sin
mobilkamera, prova green screen, göra en egen animerad film eller skriva
manus och skapa en spelfilm, läsa in berättarröst och redigera bild eller video i
redigeringsprogram. Vi hittar inspiration och teman i Passagens pågående
utställningar och besökaren får alltid stöd av en mediepedagog.
1.6.1 Uppföljning
Under året har Medieverkstaden utökat sin verksamhet och sitt innehåll med
bland annat en Green Screen och nya appar och program för bild- och
videoredigering.
Då Medieverkstaden enbart är öppen på halvtid ligger fokus på skolan som
målgrupp utöver de offentliga programmen under skolloven och
Kulturfabriken. Medieverkstad Passagen deltog under året också i TellUs bokoch berättarmässa, på invigningen av Hospitalstorget, på Nationaldagsfirandet i
Valla samt på Filmfestivalen på Sagateatern. Besökare fick prova på
leranimation, cut-out animation samt fotografi.
Totalt: Offentlig verksamhet utöver lovaktiviteter, 179 besökare vid 6 tillfällen
1.7
Programdagar på Linköpings stadsbibliotek
Under 2018 genomfördes att antal olika programdagar på biblioteket och inom
biblioteksverksamheten.
Äppelhylledagen, språkpillerdagen och dyslexiveckan är återkommande
programaktiviteter med fokus på inspiration, böcker och hjälpmedel för
läsinlärning.
Babblarnadagen lockade många familjer. Därutöver arrangerades olika event
och evenemang på de olika biblioteken. Biblioteket medverkade även vid
lokala arrangemang i de olika stadsdelarna, ex vid Johannelundsdagen,
nationaldagsfirandet och Stadsfesten.
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1.7.1 Uppföljning
Ca 5000 deltagare
1.8
Barn- och ungdomsaktiviteter på Stadsbiblioteket
För de yngsta barnen genomfördes Baby på bibblan- grupper, Minisar,
Babycafé, rim och ramsor, sång och fingerlekar. Sagostunder erbjuds för barn
från 1år på svenska och flera andra språk. Tillsammans med logopedstudenter
hålls sagostunder med tecken som stöd. För de lite äldre barnen finns läse och
skrivarklubbar. Hösten 2018 anordnades flera eftermiddagsaktiviteter med
interaktivt berättande för åldrarna 13-16 år.
Samverkan sker med BVC, Öppna förskolan och familjecentralen. Biblioteket
ger en bokgåva till alla nyfödda som finansieras av Linköpings kommun i
samarbete med Barnbokens vänner. Föräldragrupper bjuds in eller besöks av
bibliotekspersonal för att få en introduktion. Ytterligare bokgåva delades ut vid
2½ års kontrollen till de barn som BVC anser behöver extra språkstöd.
1.8.1 Uppföljning
9000 deltagare

2

Sommar och lovaktiviteter

Kultur- och fritidskontoret sammanställer lovaktiviteter för barn- och unga i
Linköpings kommun på hemsidan lov.linkoping.se. Där samlas lovaktiviteter
som arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och andra
aktörer.
2.1
Sommarsatsningar för barn och unga
Sommarverksamheten utvecklades under 2018 med stöd från statligt bidrag till
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.
Sommarlovssatsningen har fokuserat på att skapa aktivitetsområden med
aktivitetsledare, förstärka den kommunala barn- och ungdomsverksamheten
samt att stötta föreningar och organisationer som vill erbjuda
sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
2.1.1 Uppföljning
Under sommaren 2018 har ett 20-tal föreningar och organisationer genomfört
sommarlovsaktiviteter med stöd av statsbidraget och tillsammans med de
kommunala aktörerna har de nått ca 5 500 barn och unga. Utöver dessa har
aktivitetsområdena besökts av uppskattningsvis 100 barn och unga per område
och dag. Områdena har varit bemannade fem dagar i veckan.
2.1
Skolavslutningsarrangemang
Sommarlovet inleddes med ett arrangemang i varje delområde Berga,
Ekholmen, Lambohov och Skäggetorp samt ett i Linghem. Där fick aktörer
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som erbjuder sommarlovsaktiviteter en möjlighet att visa upp sig.
Arrangemanget ersatte det tidigare skolavslutningsarrangemanget.
Sista sommarlovshelgen arrangerades en avslutningsfestival med aktiviteter för
olika åldrar. Arrangemanget genomfördes i samband med Keep it Loud
2.1.1 Uppföljning
Totalt ca 1000 besökare vid skolavslutningsarrangemangen och ca 300
besökare på avslutningsfestivalen.
2.2
Sommarboken och skrivarläger
Biblioteket anordnar aktiviteten Sommarboken för att stimulera och inspirera
barn i åldrarna 6-16 år att läsa under sommarlovet. Alla barn som deltar får
välja en gåvobok. Två olika sommarläger med skrivfokus kommer att anordnas
i samarbete med Regionbiblioteket, ett på Lunnevads folkhögskola och ett i
Smedstadstallet.
2.2.1 Uppföljning
2000 deltagare
2.3
Öppen barnverksamhet i Friluftsmuseet Gamla Linköping
Lek- och lärmiljöerna; Barnens Bod, Repslageriet och Bryggaregården har
öppet dagligen under högsäsongen Tidernas sommar. I Barnens Bod finns en
handelsbod där barnen kan väga, mäta och handla över disk och i
snickarverkstan finns möjlighet att snickra och tälja. I Bryggaregården kan
barnen prova på hantverk, matlagning, växtfärgning mm. I Repslageriet får
barnen lära sig att slå rep. I lekladan på Valla gård finns redskap och djur av
trä, som barnen kan leka med. Det är en obemannad lek- och lärmiljö.
2.3.1 Uppföljning
Antal besökare under tidernas sommar i våra lek och lärmiljöer:
Barnens bod var i år obemannad och därför saknas besöksstatistik
Repslageriet 12 000
Bryggaregården 13 500
2.4
Sommarkollo i Friluftsmuseet Gamla Linköping
Under sommaren 2018 hade museet dagkollo för sommarlediga barn i åldern
10-11 år under en vecka. Sammanlagt 7 barn var med under veckan.
Barnen fick uppleva och besöka de flesta delarna av museet med bland annat
hjälpa djurskötarna att mata djuren, besöka fenomenmagasinet, titta på
Hållgårdsteater, tillverka rep i repslageriet och uppleva gammaldags skoldag.
2.5
Sommarteater i Friluftsmuseet Gamla Linköping
På Folkparksteatern visas friluftsteater under sommaren. 2018 visades
föreställningen Pelle Svanslös. På Hållgårdsscenen spelades Askungen. Båda i
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samarbete med NBV.
Under Tidernas sommar, vecka 26-33 spelades dagligen gatuteater i hela
friluftsmuseet, med bland annat Luffarskola och Dockteater.
Skådespelarna gestaltade även olika karaktärer från förr och utförde mindre
scener kring olika företeelser, bland annat för kvinnlig rösträtt.
2.5.1 Uppföljning
2018 visade Pelle svanslös på Folkparksteatern och Askungen på
Hållgårdsscenen
2.6
Skapande på Passagen under sommaren
Ateljé Passagen höll en tredagarsfördjupning i måleri för unga och unga vuxna.
Där deltog 5 personer i tre dagar, 15 deltagare. Det anordnades 5 skapande pass
för barn, 5 barn deltog. Ateljé Passagen samverkade även detta år med Chilla, i
de aktiviteterna deltog 12 ungdomar.
Medieverkstaden erbjöd lovaktiviteter i form av trick-fotografering i
Trädgårdsföreningen med redigering på Passagen samt två dagars dockanimation i samarbete med Ateljén.
Genom de statliga lovpengarna hade Hemslöjden och Passagen verksamhet i
Skäggetorp tillsammans även detta år. Ateljé Skäggetorp besöktes av 109 barn
vid 21 tillfällen. Anmälan gjordes till närbiblioteket.
2.7
Torsdagar i Trädgårn
Fyra torsdagar i juli och augusti arrangerades Torsdagar i Trädgårn, med
lunchmusik, barnteater och livemusik med lokala band och artister som
uppträdde i Trädgårdsföreningen.
2.7.1 Uppföljning
Ca 3000 besökare
2.8
Keep it loud
Musikfestival för unga firade 2018 10 år 18 augusti. Festivalen är gratis för alla
och innehåller mycket musik från både nationellt och regionalt kända
musikartister. Keep it Loud är ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret,
ung puls, Arbis, Ungdomsombuden, Sensus och Studiefrämjandet.
2.8.1 Uppföljning
Antal besökare var ca 4 500 med en jämn fördelning mellan könen.

3

Skollovsaktiviteter

Under höstlov, sportlov och påsklov arrangeras olika aktiviteter för skollediga
barn och ungdomar.

10

Uppföljning av barn- och
ungdomsverksamhet 2018

Skollovsaktiviteter

3.1
Övriga skollov
Linköpings kommun har fått statligt stöd för avgiftsfria lovaktiviteter även
under andra lov än sommarlovet. Fokus har varit att nå ut med en bredd av
olika aktiviteter i olika områden samt att få fler föreningar att söka bidrag för
att arrangera lovaktiviteter. Långsiktiga satsningar har gjorts på att ta fram en
struktur och varumärke för Lov i Linköping som kan leva vidare även när det
statliga stödet dras in.
3.1.1 Uppföljning
Lovaktiviteter arrangerades under påsklov, Kristi himmelsfärd, höstlov och
jullov. Totalt har ca 8 600 barn deltagit i avgiftsfria aktiviteter. Föreningar har
uppmuntrats att söka bidrag för att arrangera aktiviteter för barn och unga och
egna arrangemang har genomförts i form av bland annat uppstartsarrangemang,
barnkulturfestival och filmfestival.
3.2
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Friluftsmuseet Gamla Linköping har Skapande verkstad riktad främst till barn
5-12 år och familjer. Under sportlovet hade museet verksamhet riktad mot
familjer under rubriken ”Vi flyttar ett hus”. Med hjälp av en modell av ett
timmerhus kunde vi berätta om att det förr i tiden inte var ovanligt att man fick
flytta både hus och hem. Temat var också ett sätt att uppmärksamma att vi
under våren flyttade Tidstorp till museet. Ett ryttartorp som nu är beläget i
Vallaskogen mellan stadskvarteren och Valla gård.
Under påsklovet utfördes programpunkter Gårdsliv i Östra Torp på Valla gård.
Där kunde barnen hjälpa till med gårdens sysslor I samarbete med
teatergruppen Korp visas dockteater på Lilla Scenen i stadskvarteren.
Under höstlovet hade vi verksamhet under temat ”Väsen i Vallaskogen”.
Under höstlovet anordnades tillsammans med Linköpings Guideklubb,
spökvandring i stadskvarteren.
3.2.1 Uppföljning
190 besökte Östra torp under fyra dagar under påsklovet
238 barn gick spökvandringen
156 barn deltog i ”Väsen i Vallaskogen”
3.3
Passagen
På Passagen kan skollediga barn- och ungdomar komma till ateljén och
medieverkstaden. På sportlov, påsklov och höstlov kan bild- och
formintresserade barn och ungdomar arbeta i ateljén med olika material och
teman med stöd av en bildpedagog. Det erbjuds även en filmverkstad över tre
dagar i animerad film under ledning av en mediepedagog. I Ateljé Skäggetorp
har Passagen, Hemslöjden och närbiblioteket lovverksamhet.
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3.3.1 Uppföljning
Ateljé Passagen: 124 barn vid 15 tillfällen
Medieverkstaden: lovaktiviteter inom foto och film, 118 barn vid 11 tillfällen
Ateljé Skäggetorp: 64 barn vid 7 tillfällen
3.4
Biblioteken
Stadsbiblioteket erbjuder filmvisningar, lässtimulerande tävlingar och annan
verksamhet på alla lov. På sportlovet erbjuds skrivarverkstad för 11-14 år med
den lokala författaren Katarina Genar. Under höstlovet deltar Stadsbiblioteket i
den nationella kampanjen Läslov.
3.5
Kulturskolans Höst- och vinterpuls
Kulturskolan har öppen verksamhet i Ryd, Berga och Skäggetorp under sport-,
påsk- och höstlov, under 2018 med ett hundratal besökare.
Under sommarlovet har Kulturskolan lovverksamhet för inskrivna
Kulturskoleelever i olika konstformer.

4

Verksamhet riktad mot förskola och skola

Kultur- och fritidsförvaltningens barn och ungdomsverksamhet vill bidra till att
ge eleverna upplevelser, möjligheter till eget skapande och nya ingångar till
kunskap och förståelse.
4.1
Kulturutbud för förskola och grundskola
I Kulturkatalogen samlas varje termin de kostnadsfria kulturaktiviteter som
vänder sig till förskola och skola. Antalet bokningar genom Kulturkatalogen
ligger runt 8 000 anmälda per termin.
4.1.1 Uppföljning
Ca 18 500 besökare och 300 scenkonstföreställningar
4.2
Kulturombud
Kulturombud finns på förskolor, fritidshem och skolor i kommunen.
Kulturombuden fungerar som informationskanal mellan skola och kulturliv.
Nätverksträffar med studiebesök, information och utvärdering arrangeras
regelbundet.
4.2.1 Uppföljning
Under 2018 har tre nätverksträffar med skola och fyra med förskola
genomförts.
4.3
Scengalej
Scengalej är en utbudsdag för scenkonst som vänder sig till barn och unga.
Dagen arrangeras årligen tillsammans med Riksteatern, Östgötamusiken,
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Dans i Öst och Norrköpings kommun. Scengalej 2018 ägde rum torsdag 11
oktober. Totalt visades 21 föreställningar under dagen samt ett antal trailers
och presentationer.
4.3.1 Uppföljning
Ca 300 besökare.
4.4
Skolbio
Skolbio erbjuds varje termin till alla barn och unga, från förskola till
gymnasium. Under 2018 genomfördes 35 filmvisningar för totalt 5666
besökare.
4.4.1 Uppföljning
5666 besökare vilket är lägre än tidigare år.
4.5
Pedagogisk verksamhet i Friluftsmuseet Gamla Linköping
Friluftsmuseet Gamla Linköping har unika miljöer som kan användas som
pedagogiska verktyg för upplevelse och lärande. Med fantasins och lekens
hjälp blir historien begriplig och förståelig.
4.5.1 Uppföljning
Pedagogisk verksamhet erbjöds skolor under terminstider med tidsresor och
andra skolprogram.
I maj månad anordnades en familjedag i samarbete med Tornhagens och
Vasastadens förskolor. Temat var Inkludering.
Under 2018 hade museet möjlighet att erbjuda två olika nyproducerade
visningar riktade till SFI. Ena visningen handlade om vår Allemansrätt där
gruppen via övningar och samtal kring allemansrättens rättigheter och
skyldigheter, fick kunskap som sen inspirerade eleverna att våga ge sig ut i
skog och mark.
Det andra temat var frukt och grönt. Eleverna fick besöka några av museets
trädgårdar och odlingar för att se, lukta, känna och smaka. Via samtal fick
eleverna kunskap om vad som odlats i Sverige och vad som kan odlas idag.
Visningen gav också gruppen många nya ord och begrepp som är viktiga i
vardagen.
Från förskola och skola hade museet 169 grupper med sammanlagt 3250
elever. Siffrorna gäller från förskola upp till Universitetet.
4.6

Passagens pedagogiska program för förskola, skola och
fritidshem
Ateljé Passagen är en mötesplats där barn och ungdomar kan utveckla sitt eget
skapande. För att stimulera det kreativa arbetet tar vi del av den samtidskonst
som visas i konsthallen. Med fantasi, olika material och stöd och inspiration
från en bildpedagog kan våra besökare ge sig ut på nya äventyr. I ateljén finns
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bl.a. färg, lera, gips, papper, tyg, skräp och återbruksmaterial. Temat under
besöket varierar mellan de olika gruppernas behov, ålder och intresse. Under
skoltid vänder sig ateljén till barn och unga mellan 3 -19 år.
4.6.1 Uppföljning
Ateljé Passagen har skapat med barn från alla olika skolformer, inklusive
nyanlända elever. Totalt:1779 elever vid 159 tillfällen
Ateljé Skäggetorp har haft besökare från förskolan och från alla tre låg- och
mellanstadieskolorna i området.
Totalt: Förskola/skola Ateljé Skäggetorp 370 elever vid 29 tillfällen.
I Medieverkstad Passagen får barn och unga möjlighet att uttrycka sig och
kommunicera genom olika medier samt öka sin förståelse för hur bilder kan
tolkas utifrån ett källkritiskt perspektiv. Här produceras ljud, stillbild och rörlig
bild och besökaren får bl.a. undersöka hur ljud, kameravinklar och utsnitt kan
påverka vad som kommuniceras. Med pedagogiskt stöd skapas animerad film,
spelfilm och fotografier utifrån teman eller frågeställningar som är aktuella i
konsthallens pågående utställning. Under skoltid är Medieverkstadens program
riktat till barn och unga 7-19 år.
4.6.2 Uppföljning
Under året har Medieverkstaden utökat sin verksamhet och sitt innehåll, bland
annat med green screen, en animationslåda och nya appar och program för
bild- och videoredigering. Främst har vi jobbat med kameran som verktyg och
skapat både fotografier, film och ljud. Animerad film har varit populärt och
Medieverkstaden erbjuder flera olika animationstekniker. Det har skapats både
cut-out animationer, leranimationer, siluettanimationer och dockanimationer.
Totalt: Skola Medieverkstad Passagen 436 skolelever vid 41 tillfällen
4.7
Pedagogisk verksamhet på Stadsbiblioteket
Förskoleklasserna bjuds in till sitt närmaste folkbibliotek för visning och får då
lånekort och en bokgåva. Skolan och förskolan erbjuds även arrangemang via
Kulturkatalogen. Förskolorna erbjuds Humleväskor som innehåller medier med
tematisk indelning. Inom projekt Arvet lånas boklådor ut till förskolor, lådorna
innehåller bilderböcker på andra språk än svenska.
Skäggetorps bibliotek samarbetar med konsthallen Passagen kring konstsamtal
för barn. De erbjuder även Bokkalas för barn och deras föräldrar.
4.8
Läsfrämjande för alla på Stadsbiblioteket
För att främja språkutveckling och läsande lånar biblioteket ut särskilda
språkväskor och språkpiller. Språkväskorna innehåller material med tecken
som stöd och taktila böcker. Språkpiller är bilderböcker som är utvalda av
logopeder och bibliotekarier. Böckerna ska skapa läslust och utveckla barnens
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språk. Rekommendation att låna Språkpiller ges av logoped. Information och
lästips ges i samband med föräldramöten. Information om talböcker och egen
nedladdning görs i samarbete med Språkpedagogiskt Centrum. Samverkan sker
med BVC, Öppna förskolan och familjecentralen. Biblioteket ger en bokgåva
till alla nyfödda som finansieras av Linköpings kommun i samarbete med
Barnbokens vänner. Ytterligare en bokgåva erbjuds de barn som behöver extra
språkstöd. Föräldragrupper bjuds in eller besöks av bibliotekspersonal och får
en introduktion. Bokpåsar erbjuds för hemlån på flera närbibliotek. Biblioteket
har även kontakt med olika förmedlare och institutioner angående bibliotekets
service för barn med funktionsnedsättning.
4.9
Heta låtar bland rök och sirener
I samarbete med Östgötamusiken, Räddningstjänsten Östergötland och
utbildningskontoret bjuds alla förskoleklasser i Linköpings kommun in till
brandskyddsutbildning i form av musikteater hos Räddningstjänsten i
Lambohov under februari och mars.
4.9.1 Uppföljning
1935 besökande elever
4.10 Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, dans, teater och bild och form.
Verksamhet bedrivs centralt i innerstaden, i stadsdelarna och på landsbygden.
Utbudet kännetecknas av kreativt skapande med stor bredd inom
undervisningen.
Kulturpuls är riktade insatser i områdena Ryd, Skäggetorp och Berga,
där elever i lågstadiet får undervisning i kulturämnen under skoldagen. Under
2018 undervisades 404 elever inom Kulturspuls.
4.10.1 Uppföljning
Kulturskolan hade 2018 ca 2680 inskrivna elever. Utöver det tillkommer 404
elever i Kulturpuls och ett 10-tal elever i ”Kultur för nyanlända”, regelbundna
workshops för mottagningsenheten.
Med stöd från Kulturrådet har flera satsningar gjorts för att nå elever och
grupper som inte tidigare deltagit i kulturskolans verksamhet. Det handlar om
musikterapi för elever med olika funktionsvariationer, dansundervisning med
fokus på pojkar i Ryd och Berga och Slöjdklubb i samarbete med Hemslöjden i
Skäggetorp. Totalt har ca 100 elever nåtts av satsningen.

5

Ungdomssatsningar

5.1
Bidrag till ungdomsarrangemang
Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka bidrag för
ungdomsarrangemang. Bland annat ges bidrag till Livekarusellen, en

15

Uppföljning av barn- och
ungdomsverksamhet 2018

Ungdomsprojekt

musiktävling för oetablerade band som pågår under våren, och till
Danskarusellen, en tävling för dansare och dansgrupper som vill utvecklas som
dansare och scenpersonligheter.
5.1.1 Uppföljning
45 akter deltig i Livekarusellen, sammanlagt 145 personer och totalt 180
speltillfällen.
10 grupper deltog i danskarusellen, sammanlagt 50 personer deltog i totalt 40
danstillfällen.

6
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6.1
Ungdomschecken
Ungdomschecken är ett bidrag som ges till enskilda unga för att de ska kunna
förverkliga en idé om ett arrangemang eller projekt, som är publikt för andra
unga.
6.1.1 Uppföljning
Under 2018 har ungdomschecken genererat 7 arrangemang med totalt 525
besökare.
HBTQ arrangemang görs i samarbete mellan Elsas Hus, RFSL och
universitetet.
6.1.2 Uppföljning
2018 genomfördes inget samarbete kring HBTQ arrangemang med
universitetet och RFSL.
Dansinspiratörerna är två upplevelsekvällar med pardans för årskurs 9 på
Konsert & Kongress.
6.1.3 Uppföljning
Ca 1200 besökare
6.2
Öppen vägg för gatukonst
Den öppna ytan för gatukonst vid Kallerstadleden lades ner under 2017 för att
tunneln var föremål för renovering. Ingen ny yta har tagits fram under 2018.
6.3
7.3 Flickors fritid
Flickor och unga kvinnor använder sig i betydligt mindre utsträckning än
pojkar och unga män av offentligt finansierade fritidsverksamheter och
anläggningar. För att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt görs satsningar
på flickor och unga kvinnor, bland annat när gäller musiken. EQ Musik är ett
samlingsnamn för olika satsningar för en mer jämställd musikscen i Linköping.
• EQ Repa öppen replokal för tjejer 1 dag/vecka.
• EQ Det Rockar, sång och instrument för tjejer med funktionshinder.
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• EQ Workshop, musikworkshops för tjejer i åldern 13-25 år som genomförs på
Skylten eller ute i stadsdelarna.
• EQ Camp, musikläger för tjejer under skollov.
• EQ Live, livescen med kvinnliga musiker för att öka på den jämställda scenen
i Linköping.
6.3.1 Uppföljning
EQ musik har haft ca 300 besökare under 2018. Verksamheten bedrevs på
Elsas Hus under våren och på Skylten under hösten.
6.4
7.4 Her Story
Her Story är ett arrangemang som är gratis och öppet för alla, där unga som
identifierar sig tjejer/ung kvinna berättar sin historia. Här möter deltagarna
förebilder inom olika genrer vars berättelser kan påverka flickor/unga kvinnors
mod att förverkliga sina mål. Her Story är ett samarbete mellan UngPuls,
Studiefrämjandet, Skylten, Diva, Shanazi hjältinnor.
6.4.1 Uppföljning
Her Story genomfördes 8 september 2018 på Skylten. Temat var Mitt liv, Min
kropp, Min röst och lockade ca 250 besökare.

7
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7.1
Arbis
Arbis är ett kulturhus för unga i centrala Linköping med skapande
verksamheter som dans, musik, teater, arrangörsverksamhet med mera för
åldern 13-25 år. På onsdagar och fredagar är det DIVA, för och av tjejer. På
Arbis finns också Liquid som är en mötesplats för hbtq-personer mellan 12-19
år. Hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner
och queer.
7.1.1 Uppföljning
Arbis har under 2018 genomfört en del lokalförändringar för att bättre
tillgodose ungas behov och planerat fler aktiviteter kring helger vilket har ökat
antalet besök.
Arbis har under 2018 haft 7178 besök, varav 52% tjejer.
7.2
Skylten
Skylten har renoverats och invigdes den 7 september 2018. Det nyinvigda
Skylten ska bli ett kulturcenter för alla åldrar och innehålla fler kulturella
uttryckssätt. I huset finns konstateljéer, danslokaler, café och scener för all
form av kultur.
7.2.1 Uppföljning
Skylten var stängd för renovering under större delen av 2018.
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7.3
Agora
Kulturhuset Agora i Skäggetorp var beräknat att invigas i december 2018 men
invigningen är framflyttad till våren 2019. Syftet med huset är att skapa
möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för
Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från
föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar mellan stadsdelen och
andra delar av Linköping.
I det nya huset kommer det att finnas café, scen, ateljé, musikstudio och
mycket mer. Biblioteket, som är husets hjärta, ger oändliga möjligheter att
upptäcka, utforska, undersöka, lära och stilla sin nyfikenhet. Här finns plats för
kultur, gemenskap och kommunikation som skapar engagemang och förståelse.
7.1
Elsas hus
Elsas Hus var ett kulturhus för unga (15-25 år) som stängde 1 juni 2018. På
Elsas Hus fanns lokaler för dans, teater, biograf, kreativt skapande, konstvägg
samt ett café. Mycket av verksamheten arrangerades av unga. Målet är att
verksamheten ska fortsätta på Skylten.
7.1.1 Uppföljning
Elsas Hus stängde 1 juni 2018, verksamheten har inte fått det utrymmet på
Skylten som var tanken.
7.2
Ateljé Passagen
Ateljé Passagen har öppet en kväll i veckan för unga mellan 13 och 25 år. I
konsthallen finns möjlighet att titta på och samtala om konst. I Ateljén kan
besökarna utveckla egna idéer och projekt. Med persisktalande personal
underlättas mötet mellan svenska och afganska ungdomar.
7.2.1 Uppföljning
Ateljé Passagens ungdomsverksamhet på torsdagar har haft besök av 206 unga
vid 47 tillfällen.
7.3
Ung Puls
Ung Puls för unga 16-25 år finns i Berga, Ryd och Skäggetorp. Verksamheten
har ett främjande perspektiv och erbjuder ett brett utbud av organiserad
verksamhet. Ung Puls samverkar med olika föreningar/organisationer och
andra kommunala verksamheter. Aktiviteterna ska öka ungas personliga
utveckling och leda till en bra fritid samt möjlighet till studier och arbete.
Verksamheten bygger på Pulsledare som erbjuds ledarskapsutbildning och
kurser som ökar kvalitén i ledarskapet vilket gagnar både Pulsverksamhet och
föreningsverksamhet i området. Inom Pulsverksamheten finns också en speciell
verksamhet för de som identifierar sig som tjejer/unga kvinnor
Systrarverksamhet. Syftet med Systrarverksamheten är att stärka och lyfta
tjejers/unga kvinnors möjligheter att ta plats på olika arenor i vårt samhälle.
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7.3.1 Uppföljning
UngPulstid och aktiviteter och som anordnas inom UngPuls verksamhet har
under året haft 15 908 besök, varav 38% tjejer.
UngPulsverksamhet för unga med funktionsvariationer (Lika Olika) startade
vid Skylten under augusti 2018. Besök under tiden septemberdecember har
varit 638. Verksamheten har under hösten planerat deltävling i Funkisfestivalen
som är i januari 2019 på Skylten.
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