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NYT FRA BESTYRELSEN  

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING  
Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde, hvor følgende blev besluttet: 

• Formand for FABUK: Anne Line Svelle / Aarhus Kommune  

• Sekretær for FABUK: Kirsten Schneider / Albertslund Kommune  

• Nana Maria Lacor / Odense Kommune 

• Kristina Bendeke / Frederiksberg Kommune 

 

SÆT      ! FÆLLESMØDE I FABUK TORSDAG 7. NOVEMBER 
Bestyrelsen indkalder hermed til næste fællesmøde i FABUK. Fællesmødet ligger torsdag 7. november og 

finder sted i Aarhus. 

Her vil dagen starte med et par oplæg og efterfølgende inviterer vi jer til at komme på banen med jeres 

aktiviteter eller andet, I er optaget af. Forbered ca. 10 minutters oplæg.  

Send titel på jeres oplæg til Kirsten Schneider - k.schneider@mail.dk – så planlægger vi dagen derefter.  

Program og særskilt invitation følger.  

 

HENVENDELSE TIL KULTURMINISTEREN 
Bestyrelsen arbejder pt på en henvendelse til Joy Mogensen, som informerer om FABUKs virke og 

som understreger børnekulturens betydning og vilkår, inden ministeren går på barsel. 

KULTURPAKKELØSNINGER; RESULTAT AF UNDERSØGELSE 
Kirsten Schneider har indtil videre færdiggjort Danmarkskortet på baggrund af de indkomne besvarelser. 

Der er pt for få besvarelser til at vi kan sige noget på landsplan, men følgende er dog tydeligt:  

• Kommunerne er selv i stand til og vil gerne løse opgaven med Kulturplanlægning.  

• Kommunerne har generelt personale til det og disse ved, hvad det lokale kan og vil. 

• Der er generel tilfredshed med, at man i en kommune tilrettelægger, hvad nu end det politiske niveau 
beslutter sig for. 

• Der er behov for at se på midler, således at aktiviteter rammer alle børn rimeligt – ligeligt.  

• Der er forskel på kommunernes muligheder for at byde ind med aktiviteter og økonomi og igen bliver 
der forskel på, om alle får muligheder.  

• Der er generel tilfredshed med at der planlægges/laves programmer til fx skoler.  

Der var ingen yderligere kommentarer til resultatet. Dog opfordres alle til fortsat at indsende 
udfyldte skemaer. Det foreløbige resultat er afsendt, så det kommer op på hjemmesiden.   
Tretten kommuner har foreløbigt bidraget til undersøgelsen.  
Du kan finde resultatet i skemaform på FABUKs hjemmeside her  
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VÆR OBS!  
KONFERENCE i Guldborgsund 
DANNELSE – INDSIGT OG UDSYN 
Fredag den 13. september klokken 9.00-15.30  

Lørdag den 14. september klokken 9.00-15.00   

Igen i 2019 inviterer Guldborgsund Kommune til dannelseskonference. På konferencen samles landets 

fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge 

til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at drømme store drømme og mod til at forfølge 

dem. På programmet er desuden Peter Lund Madsen, Lene Tanggaard, Vincent Hendricks, Ove Korsgaard, 

Knud Romer, Louise Klinge, Lars Geer Hammershøj, Pernille Hviid, Merete Cornet Sørensen og  Søren 

Østergaard. 

Se programmet og praktisk info her  

 

 

BUM-KONFERENCE i Randers 
KUNSTENS OTTE GODE VANER 
Tirsdag den 1. oktober  
kl. 9:00 -15.30 

Kom og vær med, når vi stiller skarpt på ‘kunstens otte goder vaner’ – læring gennem krop, sanser 
og bevægelse. Moderne hjerneforskning slår fast, at læring og udvikling ikke bare foregår i 
hovedet. Læring og udvikling hænger sammen med kroppen og omgivelserne. Som børn og voksne 
lærer vi at forstå verden, ikke bare ved at stimulere nogle bestemte nervebaner i hjernen, men 
også via den måde, vi bruger vores kroppe og sanser på. Vi dykker ned i de særlige kvaliteter, som 
de kunstneriske aktiviteter og fag har for især skolebørns udvikling, læring og trivsel. 
Dagen i Randers afsluttes med et oplæg af redaktør Rune Lykkeberg, der er aktuel med bogen ’Vesten mod 
Vesten’, der rummer udlægninger af den vestlige kulturs fortællinger i Harry Potter, Hunger Games, film, 
litteratur og musik. Rune Lykkeberg peger gennem sine analyser på, hvordan disse fortællinger er 
symptomatiske for Vestens langsomme forfald. 
Deadline for tilmelding 23. september 

Se programmet her 

 

INSPIRATION FRA MEDLEMMERNE 
KULTURTRAPPE ALBERTSLUND KOMMUNE 

I Albertslund har alle vores skoler nu modtaget dette skoleårs KULTURTRAPPE.  

Den indeholder aktiviteter på alle årgange for vores folkeskoler, Ungdomsskole og Privatskole.  

• 0./1. klasse – Musikundervisning på skolerne af Musikpædagoger fra Albertslund Musikskole i et 

kalenderår og dermed fungerer dette også som et overgangsforløb. Musikskolen arrangerer årets 

Børnekoncert – i 2019 under temaet ”Rumrejsen”. Dette er en koncert, hvor musikskole- og 

folkeskoleeleverne er aktive.  

• 2. Klasse ”Luk historien op” med udgangspunkt i yndlingshistorien ved Anna Zieler og Marie Hesse 

 

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Dannelseskonference/Program.aspx
https://bumkultur.dk/bum-konference-2019/


• 3. klasse ”Skraldemobiler” med udgangspunkt i Verdensmålstænkningen. De færdige mobiler 

dekorerer byen under den årlige Vestegnens Kulturuge. Albertslund Billedskole.  

• 4. Klasse ”Giv dine udtryk indtryk” Drama og musikforløb ved Kirsten Schjødt.  

• 5. klasse ”Hver dag en kamp” Vikingehverdag og værdier i samarbejde med Kroppedal Museum  

• 6. klasse – ”Elevbyråd” Demokratisk dannelsesforløb, hvor eleverne arbejder med demokrati i teori 

og praksis i året tema, som afsløres i oktober.   

• 7. klasse – ”Mission kold krig” på Skoletjenesten Københavns Befæstning  

• 8. klasse – Jagten på fællesskabet” Problemstillingsforløb med Minecraft på Dansk Arkitektur 

center.  

Alle aktiviteter er planlagt til at have en forberedelse, en skoledags aktivitet og efterfølgende mulighed for 

at arbejde videre og dermed betragte Kulturtrappens aktiviteter som inspiration til hverdagen.  

Vi benytter os af lokale kræfter, kulturinstitutioner og et par besøg ud af kommunen. DAC har været vores 

gode samarbejdspartner i alle de år vi har gennemført Kulturtrappen.  

Vi er pt i gang med at formulere en tekst til yderligere Kulturtrappeaktiviteter – denne gang til Dagtilbuddet. 

Om dette lykkes ved vi i skrivende stund ikke.  

/ Kirsten Schneider, Albertslund Kommune 

 k.schneider@mail.dk  
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