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150211 UPPDATERAD ANSÖKAN TILL HÄLSA & KULTUR PILOTPROJEKT 
EMMABODA  

 
Emmaboda Kommunala Kulturskola är en mångårig och mångsidig kulturaktör i 

Emmaboda kommun. Det som skiljer oss från övriga musik- och kulturskolor är bl.a. att vi i 

kollegiet känner ett socialt engagemang långt utöver vårt ansvar. Vi ser en ingång i ett 

metodutvecklande pilotprojekt som deltagare i ”Hälsa & Kultur” enligt följande: 
 

Projektbeskrivning gällande Kulturskolans projekt ”Gröna Tider”: 
 

Syfte:  Hälsofrämjande insats där vi genom musik och/eller lustfyllt kreativt 

skapande i ”glasfusing”, uppnår ökad kommunikation, perception, 

glädje, delaktighet och personlig utveckling i en trygg miljö. Vi utgår 

från deltagarens möjligheter – inte begränsningar. 

Målgrupp: Omsorgstagare utsedda av ansvariga för hälso- och sjukvård, psykiatri 

och/eller äldreomsorg i Emmaboda kommun.  

Kan initialt avse följande områden: 

- Person som är på väg att tappa fotfäste, intresse, identitet. 

- Person med svag social tillhörighet som behöver stärka sin självkänsla 

och självbild. 

- Person som behöver extra träning i tal och språk. Detta sker då via 

musik och rytmer, alternativt i kommunikation kring skapandet som 

sker vid mötet. 

Tidsplan: Start beräknas ske i mars 2015. Antal mötestillfällen kan variera mellan 

1-8, och bestäms av Kulturskolans personal i samråd med deltagaren 

och ansvarig förmedlare av kontakten. Antal deltagare i denna aktivitet 

kan vara 1 till max 5 som vi bedömer det nu. 

Samverkan: Vi ser möjlighet till samverkan med deltagare i rehabiliteringsprojektet 

kring ”hemslöjd & konst! på ”Loket”, genom gemensam utställning och 

underhållning. Vi har även för avsikt att bjuda in någon representant 

från en regional kulturorganisation för att föreläsa och se hur vårt 

projekt fortgår - som källa till inspiration, kunskap och glädje. 

Dokumentation: Kulturskolans personal dokumenterar kort vad som sker vid varje 

mötestillfälle i dialog med deltagaren.  

Utvärdering: Utvärdering sker genom dokumentation över upplevd känsla, 

kommunikation och nöjdhetsgrad efter avslutad period i dialog mellan 

deltagare, Kulturskolans personal och ansvarig kontaktperson. 

 


