
Vad är KreativaKids? 

KreativaKids är ett pilotprojekt som startade hösten 2018 och omfattar för närvarande barn i åk 3-4 i 
Geta respektive Rangsby skola, samt de äldre barnen vid Träningsundervisningen. Syftet med 
projektet är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika sätt att uttrycka sig på 
och nya världar att upptäcka, utan krav på prestation. All forskning visar dock att genom att 
stimuleras kreativt så främjas också hjärnans utveckling och därmed annan inlärning. Syftet är att på 
sikt regelbundet erbjuda samtliga barn i åk 1-6 kreativa och kulturella aktiviteter i anslutning till 
skoldagens slut och under ledning av professionella ledare, men även att på sikt stödja och främja att 
de estetiska ämnena i högre grad än idag integreras i ordinarie skolundervisning. 

Inom KreativaKids får barnen på ett lustfyllt sätt utforska sin egen kreativitet, upptäcka nya intressen, 
utmana sina sinnen, utveckla och fördjupa sina kunskaper om konst, traditioner, hantverk, historia, 
skapande – och, inte minst, om sig själva som kreativa och kompetenta individer. En av 
grundtankarna bakom projektet är att skapande barn är gladare och tryggare barn, och glada och 
trygga barn har större chans att utvecklas till trygga och friska människor. 

Vad har vi gjort i höst? 

Det övergripande temat för projektet är initialt HAV. Efter en introduktionsdel, där barn och ledare 
lärde känna varandra, åkte de yngre barnen gemensamt till Ålands sjöfartsmuseum, där de fick ta del 
av ett skräddarsytt program för just KreativaKids. Under tre timmar fick de utforska och bekanta sig 
med konstnärliga och kulturellt intressanta aktiviteter som man av tradition sysslat med till sjöss, 
med tyngdpunkt på olika tidsfördriv man ägnade sig åt mellan arbetsturerna. 

Under hösten har barnen sedan fått fördjupa sig i olika konst- och kulturformer, med 
utgångspunkt i såväl detta besök som i temat hav – de har bland annat övat knopar, gjort 
reparbeten, utformat egna tatueringar, utforskat vågrörelser med dans och målat underhavsvarelser.  

 

Hur får jag KreativaKids till min skola? 

Projektet är i uppbyggnadsfasen och alla skolor som är intresserade av att ta del av projektet är 
välkomna att kontakta projektledare Lina Antman för vidare diskussion. Eftersom alla skolor är olika 



sett till både storlek, innehåll, tillgängliga lokaliteter och geografisk placering så utformas 
deltagandet i projektet i dialog med skolans personal så det passar varje skolas specifika 
förutsättningar och behov. Upplägget kan variera mellan att omfatta två timmar regelbundet en gång 
i veckan utanför skoltid till att man lägger in ett visst antal temadagar och utnyttjar både skol- och 
fritid. 

I första hand utnyttjas skolans lokaler, men vi strävar också till att ge barnen möjlighet att besöka 
utställningar, ta del av konserter och teaterföreställningar, vistas i och bekanta sig med olika 
utomhusmiljöer på Åland och liknande. När så är fallet ombesörjer skolan och projektet både skjutsar 
och fritidsförsäkring för barnen. 

Projektet är för närvarande kostnadsfritt för skolorna, som dock upplåter sina lokaler och erbjuder 
relevanta måltider (mellanmål och/eller lunch) för deltagarna. 

För mer information, vänligen välkommen att kontakta projektledare Lina Antman                      

Kontaktuppgifter  
projektledare Lina Antman    

tfn: +358407618012 

e-post: lina@udda.ax 

Det går också utmärkt att kontakta mig via messenger. 
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