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Bakgrund
Denna ansökan gäller ekonomiskt stöd för ungdomsmottagningens barnmorskor för deras insatser i
teaterföreställningen XXX 2.0 – om sex och sånt, under 2017. Det gemensamma arbetet mellan
UngHästen och Ungdomsmottagningen ger hög kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning för elever
i klass 8.
Samarbetet med Ungdomsmottagningen har pågått under många år och varierat i sina former. Arbetet
har uppmärksammats i hela Sverige p.g.a. goda resultat och fått positivt gensvar av den publik vi mött
genom åren. Inför läsåret 13/14 arbetades föreställning och efterarbete om för att bli ännu bättre och
mera aktuell.
Upplägget består av två delar, en föreställningsdel och en efterarbetesdel. Föreställningen spelas av
fyra skådespelare från UngHästen. Efterarbetet presenteras numera i form av en fiktiv talkshow som
leds av UngHästen och där barnmorskorna agerar som expertpanel. I efterarbetet tar barnmorskorna
upp ämnen som är viktiga samt aktuella frågeställningar och reflektioner. De svarar också på
publikens frågor som publiken anonymt fått möjlighet att skriva under pausen. Hela arbetet med
föreställning och talkshow pågår i två timmar, inklusive en kort paus.
Målsättningen för detta gemensamma arbete har varit att kunna erbjuda sex- och
samlevnadsundervisning till elever i klass 8 under deras vårtermin.
Vi har räknat på de befintliga klasserna i Skellefteå och Norsjö kommun, och bör då kunna ha 22
föreställningar på våren för att kunna erbjuda alla klasser.
Turnéläggning planeras in gemensamt, men styrs utifrån vårt behov på UngHästen att spela våra
föreställningar i block, veckovis. Detta innebär att barnmorskornas tid på mottagningen blir mindre
under spelperioden. Därför behöver Ungdomsmottagningen förstärkning med vikarier till deras
ordinarie mottagning under samma period.
Kostnader
Två barnmorskor i fyra timmar per föreställning = 8 timmar totalt per tillfälle = 2757 kr
22 föreställningar = totalt 60 654 kr, vikariekostnad.
Kostnadsberäkningen är framtagen av controller Jörel Sundbom.
För genomförandet av XXX 2.0 – om sex och sånt, under läsåret 16/17 ansöker vi således om 55 140
kronor.
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