
UTBILDNING SOM RESURS 

-ATT BYGGA EN SKOLA 

   Seminarium hos Teatermaskinen  
 i kulturreservatet 

 ! !
Varför är det så svårt att bygga en ny sorts skola i periferin, för människor i periferin? 

Har bildning och utveckling någon plats utanför kunskapsekonomins centra? 
Finns det något utrymme för utveckling och bildning för dem som är socialt, kulturellt eller 

geografiskt utanför eller utsatta? !
Teatermaskinen har under 3 år genomfört en satsning på att bygga en ny sorts skola av och för dem 

som inte har. Vi har gjort det med stöd av Allmänna Arvsfonden. Under dessa år har vi drivit en 
omfattande försöksverksamhet på både bas- och spetsnivå. Vi har yrkesutbildat konstnärer och 

förflyttat hemmasittare till utbildning och/eller arbetsliv, vi har arbetat med ensamkommande barn 
och nyanlända konstnärer och bidragit till utkomst, meningsfullhet och språkutveckling. Parallellt har 

vi sökt långsiktig finansiering för en bred och levande bildningsverksamhet från basnivå till 
yrkesutbildning. I detta arbete har vi ständigt stött på svårigheter i komplexa beslutsstrukturer och 

administrativa regelverk. Det är förstås beklämmande. Nedslående.  
Men framför allt leder det oss till frågorna: 

 

!
  !

Vi välkomnar er till en dag av samtal och erfarenhetsutbyten kring bildningens status idag och 
till ett samtal om demokrati, utsatthet och framtidsutsikter. !!

Varmt välkomna! !

• Vart är bildningen på väg? 

• Vill samhället bevara status quo? 

• Vill samhället att människor i olika former  
av utanförskap ska stanna där? 

• Är sociala innovationer, entreprenörskap, egenmakt och andra kodord 
som sägs leda samhällsutvecklingen, bara tillämpbara för de som är 
”inne” i centrums kraftfält? 

• Hur kan det vara så att vi, trots att vi uppfyller varje utbildningspolitiskt, 
kulturpolitiskt och landsbygdspolitiskt krav, inte får skapa en ny sorts 
skola med någon form av offentlig finansiering? 

Dag: Tisdagen den 5/12 
Tid: 10.00 - 15.00 
Plats: Kulturreservatet i skogen utanför Riddarhyttan



!!
Schema:	

!
10.30-11.15  ERFARENHETER AV ETT SKOLPROJEKT 

Jonas Engman och 

Anders Olsson berättar 

om hur satsningen på 

en skola initierades och 

hur det hittills har gått. !
11.30-12.15 DISKUSSION !!
12.15-13.15 LUNCH  !!!
13.15-14.00 FRAMTIDEN – VISIONER OM EN SKOLA OCH DEN KRASSA VERKLIGHETEN 

Jonas Engman och Michael Gustavsson berättar om vilka idéer och resurser som gör  

en annorlunda skola möjlig, vilka hinder som står i vägen, och inleder en diskussion om  

hur vi går vidare. !!!
14.15-15.00 DISKUSSION	!!!!!!!!!!!


