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1. BAKGRUND
Varför Bygga Konst/Land Arc Kids?

Alla människor utsätts för det offentliga rummets påverkan, oavsett var vi be-
finner	oss.	Vår	närmiljö,	vare	sig	vi	bor	på	landet	eller	i	staden,	påverkar	oss	
och	avgör	om	vi	trivs,	om	vi	tycker	om	”vår”	plats	eller	inte.	Att	förstå,	och	kunna	
tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att orientera sig för alla 
människor	–	även	för	barn	och	unga.	Därför	har	Kivik	Art	Center	under	2019	
startat	programmet	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids.	Namnet	anspelar	dels	på	själva	
verksamheten, dels på kopplingen till det kommande residensprogrammet för 
konstnärer	och	arkitekter	–	Land	Arc	–	som	planeras.	De	två	verksamheterna	är	
i	framtiden	tänkte	att	befrukta	varandra.

Målet är att Bygga Konst/Land Arc Kids ska permanentas och ingå som en 
viktig del i den mötesplats för skulptur, arkitektur, natur och samhällsbygge som 
Kivik	Art	Centre	vill	vara.

En förutsättning för det är att verksamheten kan ges en startsträcka på ca tre år 
för att etablera sig i regionen och för att hitta kommersiella samarbetspartners 
som	kan	bidra	till	driften	på	lång	sikt.

Målgrupper

Målgruppen	är	barn	och	ungdomar	i	skolåldern,	d.v.s.	ca	6	–	19	år.	Under	2019	
har vi tagit emot elever i åk 4 från samtliga skolor i Simrishamns kommun samt 
ett	antal	klasser,	varierande	årskurser,	från	andra	kommuner	i	Skåne.	Under	
sommarmånaderna,	då	inget	reguljärt	samarbete	med	skolor	pågått,	har	verk-
samheten	riktat	sig	till	andra	målgrupper,	t.ex.	besökande	barn	och	ungdomar,	
genom	öppna	workshops.

Verksamheten var ursprungligen tänkt att delas upp i tre klasser eller ålders-
grupper: 

	 A)	 7-10	år
 B) 11-14 år
 C) 14 -18 år (eller till avslutad gymnasieutbildning)

Det	visade	sig	dock	att	en	större	flexibilitet	var	nödvändig	och	i	stället	har	Kivik	
Art	Centre	nu	riktat	in	sig	på	mer	skräddarsydda	erbjudanden	i	samtal	med	var-
je	skola/klass.	Det	blir	upp	till	den	ansvariga	pedagogen	att	anpassa	upplägget	
till	den	aktuella	gruppen	barn.

Finansiering

Under	det	första	året	har	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	varit	helt	offentligfinansie-
rat.	Verksamheten	erhöll	300	000kr	från	Region	Skåne	och	450	000kr	från	Sta-
tens	Kulturråd.	Detta	möjliggjorde	för	Kivik	Art	Centre	att	erbjuda	kostnadsfria	
klassbesök under hela säsongen, samt att inte heller avgiftsbelägga de öppna 
workshops	som	erbjöds	besökarna	under	sommarens	ordinarie	öppethållande.

Parallellt	med	det	pedagogiska	arbetet	har	finansieringsmöjligheter	undersökts.	
Arbetet	med	detta	startade	samtidigt	som	projektet	i	övrigt.	Dock	har	tyngpunkt-
en	under	innevarande	år	legat	på	utveckling	av	pedagogik	och	samarbeten.	
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2. GENOMFÖRANDE
VÅREN 2019

De första kontakterna

Besked	om	den	slutliga	finansieringen	kom	sent	under	hösten	2018.	Våren	
2019	ägnades	därför	åt	planering	och	upplägg.	Mycket	tidigt	i	processen	starta-
de	samtalen	med	Kulturpedagogiska	Enheten	i	Simrishamns	kommun.	Simris-
hamns kommun tillämpar Kulturgarantin, vilket betyder att alla årskurser ska ga-
ranteras	både	kulturella	upplevelser	och	eget	konstnärligt	arbete	i	varje	årskurs.	
Under	vintern/våren	diskuterade	vi	hur	Kivik	Art	Centres	nya	barnverksamhet	
skulle	kunna	bli	en	del	i	Kulturgarantin.

Övriga kontakter som togs under våren var med Form Design Center i Malmö, 
som fått nationella medel för utvecklandet av en nod för form och design i södra 
Sverige, senare också med Bästa Biennalen, Malmöfestivalen och InnoCarni-
val,	se	nedan.

Kreativ Coach 

Tidigt	på	vårterminen	fick	Clara	Norell	uppdraget	att,	tillsammans	med	Susan	
Bolgar,	utarbeta	en	konkret	handlingsplan	för	arbetet	under	2019.	Clara	Norell,	
byggnadsingenjör	och	tidigare	verksamhetschef	för	ISU	Malmö,	engagerades	
för sitt breda kontaktnät inom stadsutveckling och för sin förmåga att entusi-
asmera	och	finna	nya,	intressanta	kopplingar.	Genom	rekryteringen	av	Clara	
Norell	utvecklades	ett	fokus	på	hållbarhetsfrågor	som	kom	att	genomsyra	den	
nya	verksamheten.	Målet	har	varit	att	arbeta	i	enlighet	med	de	Globala	Hållbar-
hetsmålen	genom	hela	processen.

Lokal

Önskemålet har alltid varit att barn- och ungdomsverksamheten skulle äga rum 
på	plats	på	Bergdala	Gård.	Detta	för	att	till	fullo	kunna	använda	sig	av	parkens	
möjligheter	och	känna	släktskapet	med	Kivik	Art	Centres	befintliga	verk.	Efter	
diskussioner	med	Bergdala	Gårds	ägare,	Dan	Wiberg,	ställdes	en	lokal	i	ord-
ning	i	en	av	de	stenlador	som	omger	gården.	Lokalen	är	ca	60	m2,	mycket	ruff	
och	saknar	egentlig	uppvärmning.	Detta	visade	sig	vara	ett	problem	bl.a.	vid	
de	första	informationsträffarna	som	hölls	i	april,	se	nedan.	Belysning	och	vatten	
installeras.	Lokalen	är	oöm	och	tål	alla	slags	verksamheter.

Rekrytering av pedagoger

Att	arbeta	som	pedagog	inom	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	är	ett	kvalificerat	ar-
bete.	Pedagogen	ska	vara	väl	insatt	i	både	konst,	arkitektur	och	byggande	och	
dessutom	vara	en	entusiasmerande	och	skicklig	ledare.	Rekrytering	av	tänkba-
ra	pedagoger	började	redan	under	vintern/våren,	parallellt	med	övriga	förbere-
delser.	Uppdraget	att	arbeta	med	barn	och	unga	på	Kivik	Art	Centre	visade	sig	
vara	attraktivt	och	vi	hade	möjlighet	att	engagera	kompetenta	pedagoger	gan-
ska	tidigt	i	processen.	(Se	avsnittet	Pedagoger.)
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Etablering och marknadsföring/kommunikation

Att	rätt	kommunicera	en	ny	verksamhet	är	avgörande	för	resultatet.	Redan	i	
januari	skickades	information	ut	till	samtliga	kommuner	i	Skåne,	till	respektive	
kommuns barnkultursamordnare, om att Kivik Art Centre startat en ny barn- och 
ungdomsverksamhet.	(Bilaga	1)

Samtidigt	la	Susan	Bolgar	och	Clara	Norell	upp	en	kommunikationsstrategi	till-
sammans	med	webbföretaget	Munkawebb.	

I kommunikationsstrategin slog gruppen fast att:

 - Kommunikationen skulle begränsa sig till skolor, fritidshem, övriga  
	 	 institutioner	och	allmänhet	i	Skåne.	Att	omfatta	större	geografiskt		
	 	 område	än	Skåne	ansågs	inte	genomförbart.

	 -	 Lärare	och	andra	pedagoger	i	Skåne	skulle	bjudas	in	till	en	pre-	
	 	 sentation	av	den	nya	verksamheten,	på	plats	på	Bergdala	Gård,		
	 	 vid	tre	tillfällen:	10	april,	22	april	och	10	maj.

 - Material med information om sommarens öppna workshops skulle  
  distribueras på strategiska platser veckorna innan Kivik Art Centre  
	 	 öppnar	för	säsongen,	t.ex.	turistbyråer,	konsthallar	och	gallerier,		
	 	 hotell,	etc.	

Rått och romantiskt. Projektets kreativa coach Clara Norell förevisar den oömma lokal 
för verksamheten som ställdes i ordning under våren. 
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I	början	av	mars	gjordes	ett	stort	utskick	till	samtliga	skolor	i	Skåne,	både	kom-
munala	och	privata,	med	information	om	höstens	verksamhet,	samt	med	inbju-
dan	till	de	tre	presentationerna	av	den	nya	verksamheten.	Nu	lanseras	också	
Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	på	Kivik	Art	Centres	hemsida	samt	i	sociala	medier.

Kivik Art Centre deltog i en utbudsdag riktad till lärare och pedagoger på Re-
hab KulturCentralen i Malmö den 21 mars för att träffa eventuellt intresserad 
skolpersonal,	samt	rekrytera	pedagoger.	Samma	dag	hade	vi	också	möte	med	
ledningen för Malmöfestivalen och bestämde att Bygga Konst/Land Arc Kids 
ska	delta	i	Malmöfestivalens	Barnland	i	augusti.	

Presentationsmöten

Som komplement till den digitala informationen arrangerades tre presenta-
tionsmöten	på	Bergdala	Gård,	10	april,	22	april	och	10	maj,	detta	för	att	skapa	
intresse	för	höstens	skolverksamhet.	Träffarna	bestod	av	en	presentation	av	
innehållet och upplägget för höstens klassbesök, en lunchkorg och en  guidad 
rundvandring	på	Kivik	Art	Centre.	Drygt	40	personer	deltog	i	träffarna	totalt,	de	
flesta	från	Simrishamns	och	Ystads	kommuner.	Flertalet	hade	aldrig	varit	på	
Kivik	Art	Centre	tidigare,	trots	att	de	bodde	i	närområdet.

Flyers med information om den kommande verksamheten, framför allt somma-
rens	öppna	workshops	distribuerades	enligt	plan	under	maj-juni,	se	avs.	om	
kommunikation	ovan.

Första klassbesöken

Planen var att starta verksamheten med öppna workshops under sommaren 
som	första	aktivitet.	Men	efter	de	inledande	tre	presentationerna	fick	vi	in	an-
mälningar	från	tre	klasser	som	ville	komma	redan	under	våren.	Vår	första	klass	
anlände	från	Ystads	Särgymnasium	den	13	maj.	Ytterligare	två	klasser	besökte	
Kivik	Art	Centre	–	Sophiaskolan	i	Rörum	och	Kiviks	fritidshem.



8

SOMMAREN 2019

Öppna workshops 

Sommarens	öppna	workshops	erbjöd	två	klasser	varje	onsdag,	en	kl.	11.00	–	
13.00	och	en	kl.	14.00	–	17.00.	Den	tidiga	var	annonserad	för	barn	6-12	år,	den	
sena	för	ungdomar	13-19	år.	Varje	klass	kunde	ta	emot	15	deltagare.	På	hemsi-
dan uppmanades de som ville att boka plats för att försäkra sig om att gruppen 
inte	var	fullsatt	när	de	kom.

Redan	första	veckan	stod	det	klart	att	13-19-åringarna	inte	tänkte	komma	till 
Kivik	Art	Centre	av	egen	kraft.	De	mindre	barnen	kom	till	verksamheten	påhe-
jade	av	sina	föräldrar	eller	andra	vuxna,	men	de	äldre	barnen	uteblev	helt.	Vi	
valde då att i stället göra om eftermiddagsgruppen till en ren drop-inverksam-
het där barn och unga i alla åldrar kunde komma och gå som de ville mellan 
kl.14.00	–	17.00.	Det	arrangemanget	fungerade	väl.	Förmiddagsgruppen	var	
ofta fullbokad i förväg, om inte så kunde man ta in enstaka barn som kom direkt 
till	dörren	kl.	11.00.	Vid	eftermiddagens	drop-inverksamhet	kom	en	relativt	jämn	
ström	av	deltagare,	dock	i	ungefär	samma	ålder	som	i	förmiddagsgruppen.	Un-
der förmiddagsgruppen, som då blev mer sammanhållen, tog pedagogen med 
barnen	ut	på	en	tur	bland	utvalda	skulpturer,	följt	av	eget	arbete	i	verkstadslo-
kalen.	Eftermiddagsgruppen	arbetade	endast	i	lokalen,	men	uppmuntrades	av	
pedagogerna	att	på	egen	hand	gå	runt	och	bekanta	sig	med	verken	i	parken.

Vid	samtliga	pass	hade	pedagogerna	också	hjälp	av	assistenter	som	rekrytera-
des	ur	Kivik	Art	Centres	vänförening,	Intresseföreningen	Kivik	Art.	Samarbetet	
fungerade	väl.

De öppna workshoparna var avgiftsfria, vilket uppskattades av besökarna som 
kände	sig	generöst	bemötta.	Totalt	deltog	ca.	220	barn	(och	några	vuxna	också)	
i	öppna	workshops	under	säsongen	26	juni	–	1	september.

En av sommargrupperna utforskar Nine Towers for Jene inifrån.
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MALMÖFESTIVALEN

Under	tre	dagar,	10	–	12	augusti,	deltog	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	i	Malmö-
festivalens arrangemang Barnlandet på gräsplanen framför Malmö stadsbiblio-
tek.	Arbetet	leddes	av	Clara	Norell,	och	bestod	i	att	bygga	en	miniversion	(1,5	
x1,5	x	1,5m)	av	Sol	LeWitts	ikoniska	verk	”Nine	Towers	for	Jene”.

Materialet	som	användes	var	hampakalk,	ett	av	framtidens	miljövänliga	bygg-
material,	som	barnen	själva	fick	tillverka	på	plats.	Tre	stationer	ställdes	upp:	
formpressning	av	hampakalkblock,	putsning	av	blocken	med	lera	och	själva	
bygget.	Barnen	kunde	cirkulera	mellan	de	olika	stationerna	och	välja	vad	de	vil-
le	göra.	Förutom	Clara	Norell	arbetade	Susan	Bolgar	samt	fyra	volontärer	under	
de	tre	dagarna.	Företaget	House	of	Hemp,	som	arbetar	med	hampakalk	som	
byggmaterial,	fanns	på	plats	och	framställde	råmaterialet. 

Ca	350	–	400	barn	passerade	Kivik	Art	Centres	stationer	under	de	tre	dagarna.

Färdiga hampakalkblock levereras till Clara Norell av en ung byggare. Skulpturen börjar ta form. Blocken läggs i 
formar och ska sedan torkas innan de kan användas i byggandet.

Snart färdig! Den yngsta deltagaren i Kivik Art Centres tält under Malmöfestivalen var bara tre år. Handskar och 
skyddsglasögon var kanske i största laget. Här med volontären Eva Brumark.
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HÖSTEN 2019

Redan under vårterminen hade ett stort antal bokningar kommit in för klassbe-
sök	under	höstterminen.	Det	handlade	dels	om	spontana	bokningar	av	skolor	
och fritidshem i Simrishamns kommun, dels om mer långväga besök från andra 
delar	av	Skåne.	

InnoCarnival

Under	våren	hade	Kivik	Art	Centre	slutit	ett	samarbetsavtal	med	InnoCarnival,	
en	kreativ	festival	för	skolbarn	(https://innocarnivalskane.se	).	Tillsammans	med	
InnoCarnival	erbjöd	Kivik	Art	Centre	deltagande	klasser	att	komma	på	en	in-
spirationsdag,	som	en	start	på	höstens	arbete.	Kivik	Art	Centre	kunde	erbjuda	
en	unik	miljö,	helt	skild	från	den	vanliga	skolmiljön	för	att	ge	en	annorlunda	bild	
av	vad	nyskapande	och	stadsbyggnad	kan	innebära.	12	klasser,	de	flesta	från	
Malmö,	nappade	på	erbjudandet	och	tillbringade	en	halvdag	på	Kivik	Art	Centre	
tillsammans	med	pedagogerna	Clara	Norell,	Berit	Wilkmar	och	Camilla	Back-
man.	Samarbetet	med	InnoCarnival	gav	Kivik	Art	Centre	en	värdefull	kontaktyta	
till	skolorna	i	västra	Skåne,	främst	Malmö.

Kulturgarantin i Simrishamn

Kulturgarantin i Simrishamns kommun innebär att alla elever i kommunens 
grundskolor ska omfattas av garantin och:

	 1.	 att	eleverna	får	ta	del	av	olika	professionella	konserter,	föreställ-	
  ningar och utställningar,
	 2.	 att	de	får	diskutera	sina	upplevelser	med	kulturpedagoger	och
	 3.	 att	de	själva	får	pröva	på	att	uttrycka	sina	tankar,	idéer	och	käns-	
	 	 lor	med	hjälp	av	olika	former	av	kultur.

Kulturgarantin	är	uppdelad	efter	konstnärliga	ämnesområden.	Efter	de	inle-
dande samtalen med Kulturpedagogiska Enheten tidigt på våren beslutades 
att Kivik Art Centre skulle ansvara för konstområdet Bildkonst, vilket omfattade 
samtliga	klasser	i	åk	fyra	i	kommunen.	Klasserna	skulle	göra	besök	på	Kivik	Art	
Centre och där först guidas runt bland verken under ca en timme, för att sedan 
ägna	resten	av	tiden	åt	eget	skapande	i	ateljélokalen.	Allt	under	ledning	av	Kivik	
Art	Centres	pedagog	Camilla	Backman.	Kulturgarantin	omfattade	6	klasser.

Övriga klassbesök 

Förutom klasserna som bokat genom InnoCarnival och Kulturgarantin tog Kivik 
Art Centre emot klasser som bokat sig efter att ha nåtts av information via vår 
hemsida,	riktade	utskick,	flyers,	etc.	Kommunens	friskolor,	som	inte	omfattas	av	
Kulturgarantin,	hade	samtliga	bokat	in	sig,	ofta	med	flera	klasser.	Totalt	under	
höstterminen	tog	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	emot	24	klasser,	d.v.s.	ungefär	
500	barn.
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Bästa Biennalen

Bygga Konst/Land Arc Kids anmälde redan under våren sitt deltagande till barn-
konstfestivalen	Bästa	Biennalen.	Bästa	Biennalen	samlar	ett	stort	antal	skånska	
konstinstitutioner vartannat år till en stor manifestation av verksamheter rikta-
de	till	barn	och	unga.	Årets	festival	pågick	mellan	19	oktober	–	3	november.	Vi	
valde	att	delta	i	tre	dagar,	29	–	31	oktober.	Under	de	tre	dagarna	bjöds	barn	och	
unga	in	till	att,	tillsammans	med	konstnärerna/pedagogerna	Björn	Carnemalm	
och	Ingrid	Sandsborg,	skapa	individuella	lerfigurer.	Figurerna	placerades	se-
dan	ut	tillsammans	under	ett	träd	med	utsikt	över	Hanöbukten.	Projektet	var	en	
hyllning	till	bl.a.	Antony	Gormleys	verk	”Field”.	Lerfigurerna	brändes	inte	utan	
ställdes	ut	obrända.	Regn	och	vindar	kommer	att	återbörda	dem	till	den	skån-
ska	myllan	som	materialet	hämtats	från.

Bästa	Biennalen	utgjorde	finalen	på	Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	2019.

Skapade av lera som grävts upp ur den skånska myllan står de små figurerna och väntar på att få återgå till jorden.
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ANTAL DELTAGARE TOTALT 2019

Under	2019	har	över	1	000	barn	och	unga	tagit	del	av	Bygga	Konst/Land	Arc	
Kids	enligt	följande	fördelning:

Klassbesök	 	 	 540	pers.		(27	klasser	x	20	elever)
Öppna	workshops	 	 210	pers.		(14	tillfällen	x	15	barn)
Malmöfestivalen	 	 350	pers.		(Ung.	beräknat	antal	under	tre	dagar)
Bästa	Biennalen	 			 		70	pers.		(Ung.	beräknat	antal	under	tre	dagar)

SUMMA          1 170 pers.

PEDAGOGERNA

En	barn-	och	ungdomsverksamhet	står	och	faller	med	sina	pedagoger.	Oavsett	
kvalitén	på	koncept	och	upplägg,	är	det	alltid	pedagogens	kunskap,	kompetens	
och	entusiasm	som	avgör	om	deltagarna	får	en	värdefull	upplevelse	eller	inte.	
Att	engagera	rätt	pedagoger	har	därför	varit	centralt	för	Kivik	Art	Centre.
Den ursprungliga tanken, att anställa en pedagog för att ta hand om samtliga 
klassbesök	och	andra	aktiviteter,	visade	sig	tidigt	ogenomförbar.	I	stället	har	
Bygga	Konst/Land	Arc	Kids	haft	ett	flertal	olika	pedagoger	med	olika	kom-
petensområden.	Några	har	arbetat	med	barnen	under	sommarens	öppna	
workshops, några har tagit hand om specialarrangemangen, andra har arbetat 
med	klasser	av	olika	åldersgrupper.	Samtliga	pedagoger	som	arbetat	under	
2019	säger	sig	gärna	fortsätta	samarbetet	under	2020.	Förutom	de	pedagoger	
som	arbetat	aktivt	under	2019	har	Kivik	Art	Centre	knutit	kontakt	med	pedago-
ger med hög kompetens som sagt sig vara intresserade av ett samarbete, men 
där	det	inte	blivit	aktuellt	i	år.	I	dagsläget	har	vi	kontakt	med	7-8	personer	som	
utgör en pool av presumtiva pedagoger, vilket säkerställer en god standard 
även	fortsättningsvis.

Följande pedagoger har varit engagerade under 2019:

 Camilla Backman (Öppna workshops under sommaren, samt klassbesök  
	 inom	Kulturgarantin).
	 Amanda	Jeppsson	Monceau	(Öppna	workshops	under	sommaren).
	 Björn	Carnemalm	och	Ingrid	Sandsborg	(Klassbesök	under	våren,	samt		
	 Bästa	Biennalen.	Björn	och	Ingrid	arbetar	pedagogiskt	tillsammans	som		
	 MuralCentralen).
	 Berit	Wikmar	(Klassbesök	i	samband	med	InnoCarnival).
	 Clara	Norell	(Klassbesök	i	samband	med	InnoCarnival,	samt	upplägg		
	 och	projektledning	vid	Malmöfestivalen).

Kivik	Art	Centre	har	valt	att	arvodera	sina	pedagoger	på	en	god	nivå.	Detta	dels	
för att kunna attrahera kompetenta och kreativa pedagoger, men också för att 
markera att konstnärlig pedagogisk verksamhet är en viktig verksamhet i vårt 
samhälle	och	bör	arvoderas	därefter.
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3. EKONOMISK REDOVISNING
Verksamheten	under	pilotåret	2019	finansierades	nästan	helt	med	offentliga	
medel	genom	300	000kr	från	Regions	Skånes	projektbidrag	och	450	000kr	från	
Kulturrådets	särskilda	regionala	satsning.	De	små	intäkterna	härrör	från	ersätt-
ningar	när	ByggaKonst/Land	Arc	Kids	deltagit	i	större	arrangemang	som	t.ex.	
Malmöfestivalen.

En preliminär ekonomisk redovisning ser ut så här:

UTGIFTER
Arvode	pedagoger	 	 	 445	000kr	
Arvode	projektledning	 	 144	000kr
Lokalhyra	 	 	 	 102	000kr
Materialkostnader	 			 			 		23	500kr
Inredning	(belysning)	 			 		20	000kr
Marknadsföring	och	webb	 			 		22	000kr
Försäkringar	 	 					 					 				3	300kr
Övrigt*	 	 					 					 				9	500kr

SUMMA	 	 	 	 768	000kr

INTÄKTER
Statens	kulturråd	 	 	 450	000kr
Region	Skåne	 	 	 300	000kr
Malmöfestivalen	 			 			 		15	000kr
InnoCarnival	 	 			 					 		10	000kr

SUMMA	 	 	 	 775	000kr

*Posten Övrigt inkluderar bl.a. lättare förtäring till deltagarna vid presentations-
träffarna, samt några få resor för klasser som inte annars kunnat besöka Kivik 
Art Centre.

Samtliga	summor	ex.	moms.	Slutlig	redovisning	inkluderas	i	Kivik	Art	Centres	
årsredovisning	för	2019.

Om	man	bryter	ner	kostnaderna	per	klassbesök,	inkluderat	arvoden,	material,	
lokalkostnader,	projektledning,	etc.,	har	varje	klassbesök	under	2019	kostat	
drygt	7	500kr.

Den preliminära redovisningen ger vid handen merparten av budgeten har 
använts	till	arvoden	för	pedagogerna.	Kostnaden	för	dessa	är	något	högre	än	
ursprungligen budgeterat, men kostnaden har täckts av minskade utgifter för 
dokumentation	och	trycksaker.	Att	säkerställa	en	hög	pedagogisk	nivå	har	haft	
prioritet.	
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4. SLUTSATSER OCH TANKAR FRAMÅT

2019	var	första	året	när	Kivik	Art	Centre	erbjöd	barn-	och	ungdomsverksamhet.	
Det har länge varit en önskan och en målsättning att ha en permanent barnverk-
samhet,	men	först	i	år	erbjöds	de	ekonomiska	förutsättningarna	för	att	starta.	
Att	sjösätta	en	helt	ny	verksamhet	tar	tid.	Trots	de	något	snäva	tidsramarna	har	
vi	lyckats	väl	detta	första	år.	Programmet	har	blivit	uppmärksammat	och	upp-
skattat	och	vi	har	kunnat	erbjuda	drygt	1	100	barn	och	unga	en	inblick	i	Kivik	Art	
Centres	värld.	Samtliga	aktiviteter	har	varit	välbesökta	och	information	om	den	
nya	verksamheten	verkar	ha	nått	fram	till	rätt	målgrupper.	Som	ett	första	pilotår	
är	vi	nöjda	med	utfallet.

Framtida förbättringar

Mycket	finns	kvar	att	göra	vad	gäller	utveckling	och	förbättring	av	programmet.	
Delvis	gäller	det	själva	lokalen	där	bättre	möjligheter	till	uppvärmning	är	det	pri-
mära.	Dessutom	en	bättre	vask	och	vattenförsörjning.	En	annan	toalettlösning	
är	nödvändig	på	sikt.	Dessa	åtgärder	är	svåra	att	uppfylla	när	finansieringen	är	
så	osäker	som	den	är	idag.	Fastighetsägaren	är	ovillig	att	göra	större	investe-
ringar	innan	en	mer	regelbunden	hyresintäkt	kan	garanteras.
 

På	det	pedagogiska	området	finns	däremot	möjligheter	till	direkta	förbättringar.	
Vi önskar genomföra två-tre gemensamma seminarier för de pedagoger som 
ska	arbeta	med	oss	i	framtiden.	Dels	är	seminarierna	tänkta	som	en	fortbildning	
för	pedagogerna,	men	också	som	ett	diskussionsforum	och	en	plats	för	idéutby-
te.	Att	skapa	en	väl	hoptrimmad	pedagogisk	pool	är	en	målsättning.	Genom	en	
sådan plattform tror vi på en kontinuerlig utveckling av pedagogiken på Kivik Art 
Centre.
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En annat steg är att sätta ihop en lärarhandledning som antingen kan ligga ut 
på	hemsidan	eller	som	skickas	ut	till	lärare	och	andra	pedagoger	före	besöket.	
Lärarhandledningen kan dels innehålla en presentation på Kivik Art Centres 
verk och förslag på tolkningar av dessa, samt ett upplägg för hur man bäst kan 
följa	upp	besöket	i	klassrummet	efteråt.	

Framtida finansiering
 

När	verksamheten	startade	under	vintern	2019	hade	vi	som	målsättning	att,	
förutom att rekrytera pedagoger, skapa pedagogiskt innehåll, hitta rätt lokaler, 
kommunicera	det	nya	programmet,	m.m.	också	leta	potentiella	privata	finansi-
ärer	för	den	framtida	verksamheten.	Det	är	ett	område	där	vi	inte	nått	tillfreds-
ställande	resultat.	Men	finansieringsarbetet	finns	ständigt	närvarande.	Kivik	
Art Centre kommer fortsatt att föra samtal med relevanta stiftelser och fonder 
liksom	med	privata	företag	med	verksamhet	inom	arkitektur	och	bygg.	Dock	är	
det	svårt	att	fortsätta	programmet	utan	en	ryggrad	av	offentlig	finansiering.
 

Nu	när	det	första	verksamhetsåret	är	slut	kan	vi	konstatera	att	den	ekonomis-
ka	situationen	för	regionens	skolor	är	svår.	Att	bygga	verksamheten	på	större	
finansiering	från	de	deltagande	skolorna	är	orealistisk.	De	har	svårigheter	att	
finansiera	sina	resor	till	och	från	Kivik.	Det	handlar	därför	om	att	hitta	andra	
finansieringsmöjligheter	som	fortsatt	kan	ge	skolorna	kostnadsfria	besök.

Sammanfattningsvis	kan	man	säga	att	vi	är	nöjda	med	vad	vi	skapat	under	det-
ta	första	år	och	hoppas	på	möjligheten	att	fortsätta	att	utveckla	verksamheten	
framöver.

Rörum	2019-12-29

Susan Bolgar
Projektkoordinator
Kivik Art Centre



 
Nu startar vi barn- och ungdomsverksamhet 

på Kivik Art Centre 
 

 
 
 
Vi är alla en del av det offentliga rummet. Vår närmiljö påverkar oss och avgör om vi trivs, om vi tycker om 
”vår” plats eller inte. Att förstå, och kunna tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att 
orientera sig för alla människor – även för barn och unga. Programmet Bygga Konst/Land Arc Kids på Kivik 
Art Centre ger barn och unga kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och 
stadsbyggande, och hur dessa områden relaterar till varandra.  
I råa, inspirerande lokaler, med närhet till en unik natur och med Kivik Art Centres skulpturer/strukturer 
som inspiration, finns utrymme för barn och unga att arbeta både inomhus och utomhus. Tänk Minecraft, 
fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar. Här får deltagarna en ingång till 
visuellt och strategiskt tänkande tillsammans med konkret murande, spikande och byggande.  
Hjärna, öga, hand och hantverk.  
Vi kommer att arbeta med inspiration från Agenda 2030 genom hela processen. 
 
Kivik Art Centre erbjuder: 

• Samarbete inom ramen för Skapande Skola 
• Öppna workshops under sommaren 
• Hel- eller halvdagar för skolklasser efter bokning 
• Guidade visningar för lärare och annan pedagogisk personal inför elevbesök/workshops 
• Skräddarsydda aktiviteter efter överenskommelse 
• Professionella pedagoger med bred erfarenhet inom konst, arkitektur och samhällsbygge 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsprogrammet Bygga Konst/Land Arc Kids 
Bygga Konst/land Arc Kids är en ny och unik satsning. 2019 års aktiviteter kommer att ses som en pilot för 
kommande verksamhet. Vi välkomnar därför alla synpunkter från elever, lärare, rektorer och övrig 
pedagogisk personal som vill hjälpa oss att utveckla och vässa vår verksamhet. 
 
Målgrupp 
Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern, d.v.s. ca 6 – 18 år, och verksamheten är tänkt att delas in 
i tre åldersgrupper: 6-10 år, 11-14 år och 15-18 år. Bygga Konst/Land Arc Kids välkomnar deltagare från 
hela Skåne. 
 
Tidplan 
De första offentliga aktiviteten kommer att äga rum under Kivik Art Centres ordinarie säsong  
23 juni – 1 september. Vi kommer då att erbjuda öppna workshops liksom förbokade aktiviteter.  
 
Till höstterminen kommer ordinarie aktiviteter för skolorna att erbjudas. På Bergdala Gård finns lämpliga 
lokaler att arbeta i, vilket ger möjlighet till kreativt skapande både ute och inne under hela året. 
 
Under våren 2019 har vi möjlighet att arrangera träffar för skolans personal, informera om vår kommande 
verksamhet i olika forum, samt att ta emot grupper efter särskild överenskommelse. 
 
Samarbetspartners 
För att Bygga Konst/Land Arc Kids ska nå så många barn och unga som möjligt kommer vi att initiera 
breda samarbeten. Några exempel: 
Kulturpedagogiska Enheten, Simrishamns kommun 
 
Kostnader 
Genom generösa stöd från Region Skåne och Statens kulturråd kan Kivik Art Centre erbjuda kostnadsfri 
undervisning under 2019. Resor och måltider för barnen bekostas av respektive besökande organisation. 
 
 
Intresserad? Kontakta projektkoordinator Susan Bolgar, info@kivikart.se tel. 0731-84 02 00. 
 
 
Följ oss på Facebook och Instagram och på vår hemsida www.kivikart.se  
 
 

 
 

Besök: Bergdala Gård, 277 35 Kivik 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


