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Varmt välkomna till vårens estetkongress! 
 
Estetkongressen 2017, skrev ett remissvar till Gymnasieutredningen och underströk behovet 
av att ett obligatoriskt estetämne återkommer. Remisserna har sedan bearbetats av 
utbildningsdepartementet och under hösten 2017 skickades en remisspromemoria ut. Denna 
har vi från estetkongressen också besvarat, till stora delar med samma argumentation och 
skrivning som för själva gymnasieutredningen, för att befästa värdet och vikten av att alla 
gymnasister får möta och arbeta med estetiska uttryck, som nu ämnet kallas.  
I skrivande stund, när vi skickar ut denna inbjudan, vet vi inte alls vad som händer med beslut 
kring detta, men vi tycker att mycket talar för att vi får tillbaka ett obligatoriskt estetiskt ämne 
för alla. Skolverket, som förhoppningsvis kommer att få uppdraget att utforma detta ämne, har 
redan ordnat flera möten med referensgrupper och referenspersoner för att förbereda sig. 
Även uttalande från olika riksdagspartier vid ett flertal tidigare estetkongresser tyder på ett 
stort stöd för ett återfört obligatoriskt estetiskt ämne.  
 
Kongressens tema är denna gång ”Estetiska uttryck – en rättighet för alla!” vilket dels 
syftar till detta obligatoriska gymnasieämne, dels anger ett fokus på andra grupper än de som 
vi kanske ser på estetiska programmet. Men som vi som estetlärare är väl rustade att med våra 
”estetiska arbetssätt” möta, hjälpa och utveckla. Nämligen grupper av nyanlända och andra i 
språk- och gymnasieintroduktion, liksom ungdomar i särgymnasium eller med 
funktionshinder eller andra funktionsvariationer.  
Vi planerar i programmet mycket gemensam tid för att diskutera detta – som vi hoppas – nya                 
gemensamma gymnasieämne ”Estetiska uttryck”. Om det före kongressen sker något annat           
disponerar vi om detta. Men nu verkar det prioriterat om detta ska introduceras 2019.  
 
Viktigast inslag på Estetkongresserna är kanske att knyta och upprätthålla kontakter med            
utbildningar och kolleger som har liknande (eller andra) förhållanden och förutsättningar än vi             
själva. Att träffa, umgås med, och utbyta erfarenheter med gamla och nya kolleger. 
 
Estetkongressen 2018 är förlagd till Sturegymnasiet, Engelbrektsgatan 36 i Halmstad, några           
minuter från Halmstad järnvägsstation. Vid tidig anmälan kan ni ange om fakturering önskas             
2017 eller 2018, om samfakturering önskas ange vilka detta gäller. I kongressen ingår som              
vanligt alla måltider från kongressens öppnande kl 13:00, fredag 13 april, till kongressens slut              
före lunch söndag den 15 april. Take-away-mat för söndagslunch kan beställas vid anmälan. 
 
Via kongressens hemsida www.estetkongress.se finns fylligare information och        
presentationer av workshops, workshopledare, presentatörer och föreläsare, allmän        
information samt anmälningssida.  
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