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Regionutvecklingsprojektet Kulturbrickan samlar in info om skolpaket och pedagogiska tjänster som 
riktar sig till grundskola, förskola och småbarnspedagogik för att skapa en webbportal med ett öppet 
utbud år 2022. Den riktar sig till bildningssektorn och utförs på finska och svenska.  
 
I bilagan hittar du Kulturbrickans blankett där 
du kan beskriva sådana tidsresor, guidningar, 
workshops, inlärningsspel osv. för skolor eller 
dagisålder som önskar inkluderas i det öppna 
utbudet, så att fler kan hitta tjänsterna i 
framtiden.  
 
Tack för er medverkan i utvecklingsprojektet! 
 
Barnkulturkoordinator, Pamela Andersson 
Västnyländska kultursamfundet r.f.  
          

 
Kulturbrickan samlar in uppgifter från fältet, ger stöd och utbildar i frågor kring produktifiering. 
Produktbeskrivningar ombeds skickas in till projektet under år 2020. I samarbete med er förening, 
stiftelse, kommunala organisation eller dig som enskild entreprenör verksam i västra Nyland vill 
föreningen Västnyländska kultursamfundet r.f. utveckla ett mångsidigt utbud. 
 
Det öppna utbudet ska inkludera också helt nya tjänstepaket, som projektet tar fram, testar och 
utvärderar men huvudsyftet är att skolorna hittar information på ett lättillgängligt sätt och att du som 
tjänsteproducent får stöd i utvecklingsarbetet. Genom projektet får du tillgång till en stödträff under 
hösten eller våren. Tillsamman med mig som är projektkoordinator (på svenska) och service designer 
Pia Johansson, från Aalto Universitetet (på finska) handleder vi då ni önskar utveckla en befintlig tjänst 
eller ta fram nya koncept och speciellt nya samarbeten (träffen sker via Zoom-mötesplattformen och 
går igenom olika steg av behovsbaserad produktifiering, prissättning av tjänsten och finslipar den 
målgruppsspecifika beskrivningen, också med tanke på tillgänglighet). Du kan boka en träff t.ex. i 
samband med inlämning av produktbeskrivningen, då du redan funderat igenom er tjänst men vill 
fortsätta utveckla den.  
 
Erbjuder ni fler olika "produkter" t.ex. föreställning med guidning, tidsresa, dramaguidning, kreativ 
verkstad, inlärningsspel etc. till skolor / förskolor / daghem som ni vill anmäla med i Kulturbrickans 
utbud, så går det bra att fylla i blanketten för varje produkt skilt och sända på adress 
pamela.andersson@luckan.fi tillsammans med en bild. Tusen tack!  
 
Regionutvecklingsprojektets utbud ska stödja och komplettera kommunernas kulturfostrande arbete 
inom grundskola och småbarnspedagogik. I Kulturbrickan bygger vi upp en enhetlig plattform på 
webben där skolor behändigt kan se vad som rekommenderas per årskurs, inom olika ämneshelheter, 
hitta till utbudet och se vad allt man kan ta del av. Projektet bygger också på principen om ”hela 
staden som inlärningsmiljö”. Både bibliotek, museer, arkiv och olika minnes-, konst och 
kulturorganisationer erbjuder pedagogiska tjänster inom konst-, kultur-, kulturarvs- och miljöfostran. 
Projektet ska göra tjänsterna mer tillgängliga.   
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