


Om Cultiva
En bedre barndom og by

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen 
Cultiva med en kapitalbase på 1 883 MNOK. 
Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til 
prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens 
fremste kulturby for barn.
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en 
by som barn og barnefamilier må besøke. 



Cultiva
Strategi for bruk av realavkastningen

Hovedmål: Barn og unge

Andre mål: 

– Talent 

– Kompetanse

– “Wild card”

Ny arbeidsmetode: samarbeid og partnerskap, 
framfor søknader.



Barnekonvensjonen i praksis
Barn i byen- Gode oppvekstvilkår for 
de minste er viktigst, men får minst! 
1. Medbestemmelse

2. God omsorg

3. Særskilt vern og støtte

4. Vern mot overgrep

5. Fullverdig liv

6. God helse

7. God utdanning



E-post fra Gunnar Skaar
om barn 0-3 år:

«Enda dette er en helt grunnleggende 
utviklingsperiode i et menneskeliv inkl. at det er 
den perioden mennesket endrer seg relativt 
mest, har en i alle fall i de kretsene jeg faglig har 
vanket i ikke vært oppmerksom på dette, eller 
latt det gå inn på seg.»



Etablere arenaer for samarbeid på 
tvers av fagfelt og sektorer

Barnas Kulturhus

Byroms-utvikling

Kompetansesenter for lek?

Inkludering (få alle med)

Tilrettelegge for økt bruk av 
kulturtilbud for barnehager og skoler

Kultur for barnekultur
- Kunst og kultur skal bli en naturlig og 

integrert del av ALLE barns hverdag i 
Kristiansand

- Trygge og sunne oppvekstvilkår
- Barn får muligheten til å utforske og 

bruke sine kreative evner
- Stort og variert kunst- og  kulturtilbud
- Økt status for kultur av, for og med barn

Bedre
levekår

Sikre
arbeids-
plasser

Arbeide mot et felles mål

Utvikle nye arbeidsmetoder

Tiltak Delmål Overordnet 
målAktiviteter

Attraktiv by
- Ha et stort og variert kulturtilbud som er 

enkelt å finne og bruke
- Lyst til å feriere i regionen 

- Gi barnefamiliene lyst til å fortsette å 
bo eller etablere seg i regionen

- Høy attraktivitet ved rekruttering

Humankapital
- Økt forståelse for effekten av satsing 

på barn og kultur for å gi byen og 
næringslivet kompetente arbeidstakere

- Redusert antall NAV-brukere

Identifisere og gjennomføre gode 
prosjekter
Barn i byen

Videreutvikle infrastrukturMarkedsføring, reiseliv

Øke etterspørsel etter kulturtilbud
Buss og 

Barn i byen

Barnas Universitet?

Sosiale investeringer?

Barn fra 0-3 år

Svangerskap

Barnas by – fra mål til handling





Kristiansand og Sørlandet

Familie eller karriere ?

Ja takk, begge deler !
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Barnas kulturhus
Kristiansand
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Fokus:
Stimulans og unngå traumatisk stress

17





http://jenni.uchicago.edu/papers/Hec
kman_Science_v312_2006.pdf

http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf


Stavanger Aftenblad:
Spill og lek skaper skolevinnere

• Ønsker du at barnet ditt skal få seg høyere 
utdannelse og en godt betalt jobb i fremtiden? Da 
må du skru av tv og pc, komme deg ut av sofaen 
og leke kongen befaler, rødt lys, pusle eller gjøre 
andre aktiviteter som lærer barnet å holde fokus.

• Den amerikanske forskeren Megan M. McClelland
har de siste ukene fått mye oppmerksomhet i 
internasjonal presse for sine forskningsfunn.

• En studie viser sammenhengen mellom 
førskolebarns evne til vedvarende 
oppmerksomhet og konsentrasjon og graden av 
utdannelsesnivå i en alder av 25 år.



In 2017, we are recognizing 258 
communities for making it easy for all kids 

to get balanced and active play 



– Kilde: LEGO Foundation
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TrygFonden







Barnekonvensjonen i praksis
Barn i byen- Gode oppvekstvilkår for 
de minste er viktigst, men får minst! 
1. Medbestemmelse

2. God omsorg

3. Særskilt vern og støtte

4. Vern mot overgrep

5. Fullverdig liv

6. God helse

7. God utdanning



E-post fra Gunnar Skaar
om barn 0-3 år:

«Enda dette er en helt grunnleggende 
utviklingsperiode i et menneskeliv inkl. at det er 
den perioden mennesket endrer seg relativt 
mest, har en i alle fall i de kretsene jeg faglig har 
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Samarbeid om de minste barna
Lage et fyrtårn?

• Cultiva

• Kristiansand kommune

• RVTS

• Kulturtanken

• Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

• Hva med Sjumilssteget?



Det finnes ikke vanskelige barn

En film fra RVTS:

https://youtu.be/Jfq6-nS65RY

https://youtu.be/Jfq6-nS65RY
https://youtu.be/Jfq6-nS65RY

