
Var med och gör kulturskolan bättre! 😃  

 
Har du precis tagit studenten och tycker om kultur och att göra din och andra ungdomars röster hörda? 
Kulturskolan ger nu 14 ungdomar chansen att vara med och förbättra och utveckla verksamheten. Är 
du en av dem? 

2 ungdomar från varje deltagande kommun kommer ingå i en arbetsgrupp med syfte att ta reda på vad 
ungdomar i åldern 13-19 år har för önskemål gällande kulturaktiviteter. Arbetsgruppen kommer  
utbildas och coachas i att intervjua andra ungdomar. Dessa intervjuer kommer resultera i en rapport 
som presenteras för projektets styrgrupp. De deltagande kommunerna är Solna, Sundbyberg, 
Danderyd, Tyresö, Vallentuna, Järfälla och Lidingö. 

Uppdraget kommer vara uppdelat i 4 steg. I steg 1 kommer du delta i några workshop- och  
utbildningstillfällen där du får lära dig intervjuteknik. I steg 2 kommer du tillsammans med den andra 
utvalda personen från din kommun jobba med att hitta ungdomar och planera in intervjuer. I steg 3 
kommer ni tillsammans genomföra intervjuer. I steg 4 kommer ni sammanställa datan ni fått fram och 
tillsammans med projektledaren vara med och redovisa resultatet.  

Önskvärda egenskaper 
• Utåtriktad med en förmåga att kommunicera med olika slags människor 
• Engagerad och har ett intresse för estetiska uttryck av olika slag 
• God språkkunskap i både tal och skrift 
• Precis tagit studenten 
• Bor i någon av ovanstående kommuner 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
• Ingå i en arbetsgrupp med andra ungdomar 
• Delta i några kortare utbildningar och workshops 
• Med handledning av projektledaren intervjua ungdomar mellan 13-19 år 
• Ha återkommande avstämningar med projektledaren 
• Sammanställa resultatet från intervjuerna 
 
Efter avslutad tjänst kommer varje ungdom tilldelas ett arbetsintyg som kan användas som referens till 
framtida jobb.  

Lön 
110 kr/h  

Lönetyp: 
Timlön 

Anställningsvillkor 
Deltid (ca 75 - 100 h) september-oktober v. 36-43 
Utbildningar samt möten kommer ske på eftermiddag eller kvällstid 

Låter det här som något för dig? Hör av dig! 

Kontaktperson: 
Fanny Wandel  
0768752407 
fanny.wandel@solna.se  
Projektledare för Gränslös kulturskola 
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