
 

 

1. oktober 2019 

Kære Kulturminister Joy Mogensen 

Først og fremmest tillykke med din nye stilling som Kulturminister. Din stilling er afgørende for at 

sikre alle børn og unge i dagtilbud, i skolen og familien lige adgang til kunst, kultur og kulturarv. I 

FABUK – Foreningen af børne- og ungekulturkonsulenter ser vi frem til et samarbejde om netop 

dette. 

FABUK’s medlemmer arbejder i kommunalt og regionalt regi med udvikling af initiativer og 

strategier, som skaber et fundament for alle børns møde med kunst og kultur og samtidig 

understøtter både det enkelte barns udvikling og de nye Styrkede læreplaner og skolernes Fælles 

Mål.  

I det arbejde savner vi et tydeligt nationalt engagement og en strategisk ramme, der støtter op om 

det vigtige arbejde, som finder sted i kommunerne. Den politiske opmærksomhed har tidligere 

været et vigtigt parameter i udviklingen af børnekulturen og forståelsen for vigtigheden af børn og 

unges lige adgang til kunst og kultur som modtagere, deltagere og udøvere. 

Således har området haft fokus under skiftende kulturministre fra 1999 og frem, hvor dannelsen af 

Børnekulturens Netværk i 2004 - som kulturministerens tværgående rådgivende organ - står som en 

klar milepæl.  Senest har Kulturminister Marianne Jelveds ambitiøse og retningsgivende tre-

strengede strategi - Børns møde med Kunst og Kultur i 2014 været igangsættende for en række 

nyskabende initiativer på kommunalt plan grundlagt på et kvalitativt og virkelighedsnært indhold.  

Siden har området imidlertid savnet en overordnet national strategi og dermed været overladt til 

tilfældige mærkesager og ad hoc- indsatser. Efter vores bedste overbevisning går samfundet 

dermed glip af de muligheder, som mødet med kunst og kultur kan tilføre børn og unge med 

betydning for deres trivsel, medborgerskab og dannelse. 

Danmark adskiller sig på dette punkt markant fra Norge, Island og Finland, som alle har foretaget 

gennemgribende og kontinuerlige investeringer i børn og unges møde med kunst og kultur som en 

væsentlig del af en medborgerskabs-, en dannelses-, en sundheds- og en læringsstrategi. Her er en 

stærkere tradition for at italesætte og understøtte børns ret til "fuld deltagelse i det kulturelle og 

kunstneriske liv", og "passende og lige muligheder for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og 

rekreativ udfoldelse", som der står i FN's Børnekonvention.  

Det er derfor også med stor interesse, at vi har noteret Statsministerens ønske om at være 

”Børnenes Statsminister”. Vi håber, det kan betyde en øget opmærksomhed på alle aspekter af 



børn og unges liv – herunder adgangen til kunst og kultur. Som børnekulturkonsulenter erfarer vi 

dagligt, hvordan mødet med kunst og kultur ikke blot har betydning for den enkelte, men også i høj 

grad understøtter udviklingen af positive fællesskaber og bidrager til at bryde negativ social arv.  

Vi mærker desværre også, hvordan en manglende national satsning og de årligt tilbagevendende 

stramninger på kulturbudgetterne rammer de svageste hårdest – og her er børnene og de unge i 

første skudrække. 

Det er på denne baggrund, at du får denne opfordring fra FABUK til at sikre et nationalt 

engagement og en strategisk ramme som understøttelse af det vigtige arbejde, som finder sted i 

kommunerne – i dagligdagen med børn og unge og med børne- og ungekulturkonsulenter som 

krumtappe. 

Vi efterspørger en national strategi til at understøtte den kommunale indsats på 

børnekulturområdet, så vi sikrer seriøse satsninger, der fremmer alle børns lige adgang til og møde 

med kunst og kultur af høj kvalitet. Vigtigheden af dette bekræftes af forskningen og af resultaterne 

rundt omkring i landet. Der er en række fine eksempler i publikationerne Børn Kunst Kultur - i en 

hverdag der dur udgivet af Kulturstyrelsen i 2013.  

(https://slks.dk/services/publikationer/publikationsarkiv-kulturstyrelsen-2012-2015/boern-kunst-kultur-i-

en-hverdag-der-dur/) 

Med dette brev appellerer vi til, at du tager initiativ til en debat om vigtigheden af børn og unges 

møde med kunst og kultur og den nationale indsats, som skal bidrage til at sikre: 

• at alle børns møde med kunst og kultur prioriteres og udvikles overalt i Danmark inden for 

en ramme af en ambitiøs national strategi.  

• at alle børn får mulighed for at styrke deres selvværd, medborgerskab og identitetsdannelse 

gennem kvalificerede møder med kunst, kultur og kulturarv. 

• at alle børn får mulighed for at udvikle deres kreative kompetencer, fantasi og 

forestillingsevne gennem kunst og kultur. 

• at alle børn får mulighed for at styrke livsmestring og mental sundhed gennem kunst og 

kultur- også de mere sårbare og udsatte børn i vores samfund. 

FABUK ønsker fortsat at være dialogpartner på tværs af kommunerne og også fremefter at blive 

inddraget i udviklingen af nye initiativer – fx gennem Børnekulturens Netværk. 

I FABUK’s bestyrelse stiller vi os gerne til rådighed for et møde og bidrager gerne til det videre 

arbejde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i FABUK - Anne Line Svelle, Kirsten Schneider, Kristina Bendeke, Diana Gerlach og Nana 

Maria Lacor 

FABUK repræsenterer børne- og ungekulturkonsulenter i hele landet. Bestyrelsen er sammensat af 

Børnekulturkonsulenter fra Aarhus, Albertslund, Frederiksberg, Guldborgsund og Odense 

Kommune. 
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