Äppelträdgårdens samarbetsöverenskommelse
mellan följande parter:

Göran Larsson, rektor, representerar Prolympia, Gävle

Magnus Wallinder, rektor, representerar Stora Sätraskolan, Gävle

Johanna Lodin, rektor, representerar Stigslunds Skola, Gävle

och

Eva Asp, representerar Gävle Konstcentrum, Gävle Kommun

Information om Grannar och medborgare:

Projektet bygger på idén om ”grannen”, grannens roll och mötet mellan grannar, och använder Gavlehovsområdet som mötesplats. Gavlehov ligger
mellan Sätra och Stigslund och fungerar i projektet som en ”gård”, en mötesplats där grannar träffas.

Elever från tre grannskolor (Prolympia, Stora Sätraskolan och Stigslunds skola) har bjudits in att samarbeta med konstnären Apolonija Šušteršič och hennes
grupp i ett projekt för Gavlehovsområdet. Tillsammans har de utarbetat ett förslag på hur de i framtiden skulle kunna träffas i Gavlehov.
Projektet kan följas via projektets blogg på http://neighbours-citizens.org.

Denna skrivelse sammanfattar min tolkning av den överenskommelse vi nådde på vårt möte på Gavlehov Arena den 10 juni 2016 och färdigställde 19 juni 2017.

* Överenskommelsen har sin upprinnelse i konstprojektet Grannar och medborgare, som startades av konstnären och arkitekten Apolonija Šušteršič.
Vardera part som signerar denna överenskommelse mottager en kopia i original. Således är denna överenskommelse tryckt i en upplaga på 4 (+1).

Vi har enats om följande:

Överenskommelse
De tre ovannämnda skolorna åtar sig att vara goda grannar.
I egenskap av goda grannar åtar de sig att minst en gång om året tillsammans arrangera ett evenemang som skall äga rum på det kommunala området
kring Gavlehov.
Det överenskomna evenemanget är att plocka äpplen i Gavlehovs äppelträdgård och därför benämns denna skrivelse
Äppelträdgårdens samarbetöverenskommelse.
De tre deltagande skolorna skall – i egenskap av grannar till Gavlehov – träffas varje år på hösten och plocka äpplen.
Skolorna skall gemensamt arrangera äppelplockningen samt bestämma hur äpplena skall användas. (Äpplena kan till exempel konserveras för användning
i skolkök eller förädlas till must, äppelmos eller pajer.)
Evenemanget, och organiseringen av detta, fyller både en pedagogisk och en social roll. Det lär eleverna om naturen, människans förhållande till naturen
och naturlig livsmedelsproduktion där äppelträdgården fungerar som både undervisningsplats och plattform för att etablera kontakt och vänskap mellan
grannar.
Den exakta utformningen av det årliga evenemanget bestämmer de tre skolorna själva.
De måste underrätta konstnären Apolonija Šušteršič om vilket datum som evenemanget äger rum. De åtar sig att dokumenterar evenemanget och
överlämna delar av dokumentationen till konstnären, som arkiverar material från projektet Grannar och medborgare.
Konstnären och de ingående parterna får använda denna dokumentation för att presentera projektet för allmänheten.

Överenskommelsen träder i kraft hösten 2017 med ett öppningsevenemang för projektet Grannar och medborgare, som för sista gången arrangeras
tillsammans med konstnären Apolonija Šušteršič och hennes team från Gävle Konstcentrum.
Hösten 2018 skall de tre skolorna arrangera sitt första självständiga samarbetsevenemang, och kommer att underrätta Gävle Konstcentrum och Gävle
kommun när de har kommit överens om ett datum för evenemanget.
Överenskommelsen gäller tillsvidare under åren som följer till dess att de deltagande parterna tillsammans med Gävle kommun enhälligt beslutar att säga
upp Äppelträdgårdens samarbetsöverenskommelse.
Överenskommelsens giltighet påverkas inte av eventuella förändringar i tjänst eller befattning för de personer som här företräder de undertecknande parterna.
Det är ett dokument som framtida ledarskap kommer att ärva.

Gävle, 25 september, 2017

Underskrifter:

__________________________________________
Göran Larsson, rektor, representerar Prolympia, Gävle:

__________________________________________
Johanna Lodin, rektor, representerar Stigslunds Skola, Gävle

__________________________________________
Magnus Wallinder, rektor, representerar Stora Sätraskolan, Gävle

__________________________________________
Eva Asp, representerar Gävle Konstcentrum, Gävle Kommun

