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Kulturplan för den grundläggande utbildningen
Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska eleverna få möjlighet att uppleva
och tolka konst, kultur och kulturarv. De ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och
traditioner och upptäcka deras betydelse för välbefinnandet. I läroplanen betonas även nyttjandet av olika
lärmiljöer. Bibliotek, konst- och naturcenter samt museer erbjuder mångsidiga lärmiljöer. I den lokala
läroplanen betonas att elevernas kulturella identitet bör stödjas, eftersom Närpes sett i ett lokalt perspektiv
är en finlandsvensk stad med starkt inslag av mångkulturalism. Det bör lyftas fram och ses som en resurs.
Målsättningen med kulturplanen är att alla elever inom den grundläggande utbildningen ska ha jämlika
möjligheter till kulturupplevelser. Kulturplanen ger ramar och struktur för skolans arbete med kultur. Nedan
presenteras stipulerad miniminivå på kulturupplevelser per årskurshelhet.

Litteratur
Huvudbibliotek, filialbibliotek, bokbuss – bibliotekshandledning, bokprat, bokpaket, informationssökning,
workshopar, högläsning (även facktexter) och temadagar. Besöken planeras i samråd med bibliotekspersonal
för att koppla ihop besöket med saker som är aktuella i skolan för tillfället.
Författarbesök – besök av författare eller ordkonstnär i skolan eller biblioteket
F-åk 2
Åk 3-6

Åk 7-9

Regelbundna besök till närliggande bibliotek eller bokbuss
Minst ett författarbesök
Regelbundna besök till närliggande bibliotek eller bokbuss
Ett besök till huvudbiblioteket (bibliotekshandledning)
Minst ett författarbesök
Ett besök till huvudbiblioteket per årskurs (Svenska och litteratur)
Minst ett författarbesök

Teater
Närpes teater – guidning (vridläktaren, kulisser, dräktförråd) i maj, augusti och september. Bokningar riktas
till kultursekreteraren.
Gästande teater och olika dramatiseringar
Besök till regionteater Wasa teater (möjlighet att ansöka om litet understöd för resor från Fritidsnämnden).
F-åk 2
Åk 3-6
Åk 7-9

Minst en teaterupplevelse
Minst två teaterupplevelser
Gärna ska en av dessa föreställningar visas på en professionell teaterscen
Minst två teaterupplevelser

Bildkonst
Konstsalar – Mittistan, bibliotekssalen, lokala konstgallerier
Konstklubbar
Film – biosalong Mittistan, skolföreställningar
F-åk 2
Åk 3-6
Åk 7-9

I mån av möjlighet ett besök av bildkonstnär/besök på konstutställning
Minst ett besök av bildkonstnär/besök på konstutställning och filmförevisning
Åk 7: Ett besök på lokal konstutställning
Åk 8: Ett besök på konstutställning utanför kommunen (bildkonst - valfri lärokurs)
Åk 9: Ett besök på konstutställning utanför kommunen (bildkonst - valfri lärokurs)
Utformande och uppbyggnad av konstutsällning
Filmförevisning (kvalitetsfilm i biograf)

Kulturarv
Närpes hembygdsmuseum, Jordbruksmuseum, Postmuséet i Övermark, Pörtom hembygdsmuseum –
guidade besök, tidsresa i skolan eller museet
Österbottens museum – mobil verksamhet
Närpes kyrka och kyrkstallarna, Frank Mangs Center, Stella Polaris – guidade besök
Skärgården – besök till Märigrund, Gåshällan, Eskilsö
Kulturstigar – Raineåsen, Goljatleden
Närpes-runt-utfärd, Närpes guideklubb, Närpes turism tfn 045 2760740
F-åk 2
Åk 3-6
Åk 7-9

Minst ett besök till kulturhistorisk byggnad eller område/ tidsresa, besök av museum i
skolan
Två besök till kulturhistorisk byggnad eller område/tidsresa, besök av museum i skolan
Ett besök till kulturhistorisk byggnad eller område/ tidsresa, besök av museum i skolan

Musik och dans
Musikinstitutet Legato, Närpes skolmusikkår, Närpes vuxeninstitut, Närpes gymnasiums musiklinje/danslinje
– skolkonserter, musikcafé, musikworkshop, dans, körsång, folkmusik, rytmlekar, instrumentundervisning,
dansare
Lokala, regionala och nationella musikutövare, körer och konserter
F-åk 2
Åk 3-6
Åk 7-9

Minst ett konsertbesök
Legato deltar i mån av möjlighet och beroende på efterfrågan i musikundervisning i åk 1.
Minst ett konsertbesök (gärna även symfoniorkester)
Minst ett besök av musiker/dansare
Minst en konsertupplevelse
Minst ett besök av musiker/dansare
Ett konsertbesök utanför kommunen (musik - valfri lärokurs)
Utformande och uppbyggnad av konserthelhet (musik - valfri lärokurs)

