Kulturpakkeløsninger i kommuner 2019
- en undersøgelse/dokumentation

Formålet med denne undersøgelse er at dokumentere, hvorledes vi ude i kommunerne har indrettet os, når
det gælder at formidle kunst og kultur til dagtilbud og skoler.
Naturligvis ønsker vi også at få svar på, hvorledes de kommuner, der ikke har fælles løsninger, klarer
opgaven.
Denne undersøgelse blev besluttet på generalforsamlingen i FABUK marts 2019. Flere medlemmer
berettede om deres erfaringer og ønsket om overblik og mulighed for erfaringsudveksling opstod. Vi sender
derfor dette skema ud og håber på at vi på denne måde får et samlet billede af, hvorledes kommuner
tilrettelægger kunst og kultur for børn og unge i hverdagen. Kommuner, der ikke har en samlet
pakkeløsning, bedes beskrive deres løsninger sidst i skemaet.
Sæt gerne så mange krydser, som I har behov for - og kommenter gerne!!
Undersøgelsen og dermed besvarelsen sker i ugerne 12 -16 og resultatet offentliggøres i maj/juni på
FABUK’s hjemmeside.
Send besvarelsen til: k.schneider@mail.dk senest d. 24. april 2019

1.Udgangspunkt
Kommune ____________________________________________________________________________
Konsulentoplysning/kontaktoplysninger:
Navn: ________________________________________________________________________________
Mailadresse og telefonnummer: __________________________________________________________
Har I en pakkeløsning? Ja_________

Nej_________

Ved ikke _________

2. Praksis i kommunen er den besluttet af:
Sæt gerne flere krydser

Konsulent siddende i en kommunal forvaltning
Politisk beslutning
Som resultat af mange års erfaring, der nu er i drift
Et resultat af dagtilbud- og skoleledelser ønske om en tydelig plan
Andet

På vej ________

3. Er den fungerende praksis lokal?
Ja, vi bestyrer den selv

Nej, vi har tilkøbt den

4. Navn på praksis
Kulturpakke
Kulturrygsæk
Kulturstier
Kultur…
Andet navn

5. Hvem er målgruppen? (Skriv titlen på pakkeløsningen og kombiner den med målgruppen)

Titel
Kultur…

Dagtilbud 3-5 år

Skole 5-16 år

Hvor mange børn modtager og benytter tilbuddet?
Antal børn i dagtilbuddet:
Antal børn i skolen:

6. Hvem er ansvarshavende?
Skoleafdeling
Kulturafdeling
Pædagogisk konsulent
Børnekulturkonsulent

Kulturkonsulent
Bibliotekar
?
?

Andre …

7. Hvem er planlæggere?
Pædagogisk konsulent
Børnekulturkonsulent
Kulturkonsulent
Bibliotekar
Lærer

Pædagog
Museumsformidler
PLC’er
?
?

8. Hvem orienteres og godkender det planlagte program

Skolechef
Kulturchef
Biblioteksleder
Skoleleder
Afdelingsledere på skole

Leder af dagtilbud
Souschef på daginstitution
PLC’er
?
?

9.a Økonomi. Hvad koster pakkeløsningen?

Bevilget beløb til et års forløb for alle årgange (dagtilbud såvel som skole)
Bevilget beløb til en enkelt årgang
Anden måde at beskrive et bevilget beløb på:

9b . Hvem bestemmer økonomien?

Kommunalbestyrelse
Forvaltningschef - hvilken
Skoleledelser
Dagtilbudsledelser
Andre ??

10. Hvordan planlægges der?

Der planlægges for en aldersgruppe ad gangen i dagtilbuddet
Der planlægges for en årgang ad gangen i skolen
Der er faste planer for flere år ad gangen
Der er skiftende planer for hvert år for alle trin
Der er en blanding af fast og fleksible planer hvert år
Der planlægges en aktivitet per år
Der planlægges flere aktiviteter per år
Der planlægges for samme aktivitet over tre til fem dage for en skoleårgang
Der planlægges for en dagsaktivitet for en skoleårgang
Der planlægges for flere dage til daginstitutionsbørn med samme aktivitet
Der planlægges for en dag til daginstitutioner med samme aktivitet
Anden type planlægning:

11. Hvordan informeres der til modtagerne – pædagoger og lærere?

Elektronisk katalog til institution
Trykt katalog til institution
Tekst med beskrivelser

Skema med dato og varighed
På kommunens hjemmeside
Plakater

12. Hvordan oplever I lærere og pædagoger ser på den type planlægning?

Glade for at få færdige planer
Utilfredse med færdige planer

Tilfreds med det meste
Melder tilbage med refleksioner

13.Generelt om jeres ordning:

Hvad fungerer godt hos os lokalt?

Hvad vil I ændre, hvis I fik muligheden?

Hvilke udfordringer oplever I med jeres ordning?

Skriv gerne et par tips og ideer til andre – inspiration

Har I ikke en pakkeløsning, hvorledes løser I så opgaven? Svar i øvrigt på så mange spørgsmål i skemaet,
som muligt i tilknytning til jeres løsningsmodel.

