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NYT FRA BESTYRELSEN  

OPSAMLING PÅ NETVÆRKSMØDET 

Tak for sidst til alle de deltagende* på netværksmødet afholdt i Aarhus den 7. november. 
På mødet hørte vi oplæg fra: 
 
Albertslund Kommune ved Kirsten Schneider om Kulturtrappen; et samarbejde med elevbyrådet. 
Modellen bygger på medborgerskabs-tanken og inddrager kunst og kultur. Det betyder bl.a., at 
børnene og de unge definerer et kunstprojekt, som de etablerer i byrummet. Hermed bliver 
børnenes og de unges indflydelse gældende og manifesteret som en del af byens historie. 
Du kan se mere om Albertslunds Elevbyråd her 
Vil du vide mere, kan du kontakte Kirsten på: k.schneider@mail.dk  

 
Kulturregion Fyn ved Cecilia de Jong om KulturCamp; som handler om at opkvalificere 
scenekunsttalenter med årlige camps, workshops og netværksarrangementer og opdyrke netværk 
imellem de unge scenekunstnere selv. Det er også lykkedes at skabe forpligtende samarbejder 
mellem de unge og de professionelle scenekunstnere. Der er konference om projektets erfaringer 
den 17.december. Se også under overskriften INSPIRATION FRA MEDDLEMMERNE, hvor Cecilia de 
Jong forklarer nærmere. 
Du kan kontakte Cecilia på: cecdj@odense.dk 
 
Aarhus Kommune ved Ulla Stilling Pedersen om kultur i udsatte i boligområder om at finde vej til 
samarbejder i de sociale boligområder og om i fællesskab med områderne at tilbyde kvalitative 
kulturelle tilbud inden for bl.a. teater, arkitektur og billedmedier. 
Ullas PP er vedlagt dette nyhedsbrev. 
Du kan kontakte Ulla på: usp@aarhus.dk 
 
Næstved Kommune ved Katrine Gjesing om WAUW-kufferter; som er formidlende og inspirerende 
teaterkufferter produceret i forbindelse med teaterforestillinger rettet mod de 2 – 6-årige. 
WAUW-kufferterne integrerer gennem kreative aktiviteter og lege de aktuelle forestillinger med 
den pædagogiske praksis i en før-under- og efter model med stor succes. Se nærmere her: 
Du kan se mere om WAUW-kufferterne her. 
Du kan kontakte Katrine på: kgjes@naestved.dk  
 
Guldborgsund kommune ved Diana Gerlach fortalte om den politiske opbakning og medfølgende 
økonomi til en ambitiøs dannelsesstrategi, som spejles ind i skolen med integrerede 
dannelsesemner på de respektive klassetrin. Dannelsesstrategien omfatter også årligt 
tilbagevendende konferencer, hvor den næste finder sted i forår 2020.   
Se mere om dette års afholdte dannelseskonference her. 
Du kan kontakte Diana på: dg@guldborgsund.dk 
 

Varde Kommune ved Signe Mejstrup Sørensen fortalte om Vardes Kulturelle Rygsæk, som sikrer 

alle børn i kommunen et kulturtilbud pr. år. Ordningen omfattede tidligere alene kunstnerbesøg, 

men nu leverer kommunens kulturinstitutioner også forløb ind i ordningen. Modellen er under 

udvikling mod et udvidet indhold, som i højere grad kommer til også at inkludere kommunens 

egne kulturinstitutioner og tilbud. Alle børn får desuden forløb med fokus på natur og kulturarv. 

Se Varde Kulturelle Rygsæk-folder her. 

Du kan kontakte Signe på: ssre@varde.dk 

https://åbenskole.albertslund.dk/mellemtrin/%C3%B8vrige-tilbud/elevbyraad/
mailto:k.schneider@mail.dk
https://naessi.dk/wauw/
https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Dannelseskonference/Program.aspx
http://pædcent.dk/wp-content/uploads/2018/09/FOLDER-Vardes-Kulturelle-Rygsæk.pdf
mailto:ssre@varde.dk


 

 

Kirsten Schneider præsenterede Danmarkskortet; FABUKs undersøgelse af kommunernes praksis 

når det gælder formidling og indhold af kulturtilbud til børn og unge. Hovedpointerne er at:   

• Kommunerne selv er i stand til at løse opgaven  

• Kommunerne gerne løser opgaven 

• Kommunerne har personale til at løse opgaven  

• Kommunernes personale kender lokale forhold og muligheder 

I forlængelse af undersøgelsen lægges der op til, at det er nødvendigt at se på fx statsmidler og 

puljer – om de fordeles ligeligt og retfærdigt, samt at understrege vigtigheden af at samarbejde og 

erfaringsudveksle for at sikre, at alle børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag – 

uanset hvor de bor. 

Desuden drøftedes på mødet: 

FABUKs henvendelse til kulturministeren, som opfordrer til debat og national strategi på 

børnekulturområdet. Det sendes (på baggrund af Joy Mogensens sygemelding) på ny, når 

ministeren enten er tilbage igen eller der er udpeget en ny kulturminister. FABUKs bestyrelse tager 

desuden kontakt til KSS med henblik på samarbejde og eventuelle fælles initiativer.  

Under punktet Internationale samarbejder fremlagdes flere ideer og forslag; 

Samarbejder omkring fælles projekter 

Fælles inspirationsrejse; forslag om: Essen, England; Tates Cirquet-program + Ann Bamford, 

Lithauen (cirkus),  

Konference med nordisk perspektiv 

Konference med internationalt perspektiv 

Mulige puljer; i EU regi, styrelsen støtte til internationale samarbejder, mv. 

Som opsamling på dette emne mødes bestyrelsen først i det nye år for at lægge en plan for 

kommende møder / strategi.  
*) Deltagerne på mødet præsenterede: Albertslund Kommune, Gentofte Kommune, Guldborgsund Kommune, 

Hjørring Kommune, Kulturregion Fyn, Odense Kommune, Ringsted Kommune, Rudersdal Kommune, Skanderborg 

Kommune, Vallensbæk Kommune, Varde Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. 

 

VÆR OBS!  
KONFERENCE 

STATUS PÅ MESTERLÆRE – MELLEM AUTORITET OG SAMSKABELSE 

Ryslinge Højskole 17. december 2019 
Få en dag med et effektivt program med refleksioner over mesterlærebegrebet og eksempler på 

praksis fra hele landet i form af pecha kucha oplæg, rammesat af forsker i mesterlære Klaus 

Nielsen, cand. Psych. fra Aarhus Universitet.  

Cecilia de Jong skriver om konferencen:  
Det bliver intelligent, informativt og interessant og vi lægger os i selen for at du får resultater med 
hjem i form af:  

- ny viden 
- nye samarbejdspartnere  
- nye idéer.  



Vi håber at du har lyst til at deltage, for vi vil gerne have en livlig diskussion og modige meninger 
om mesterlærebegrebet, og jo flere vi er, jo mere nuanceret bliver debatten. 
DEL eller DELTAG i vores Facebook begivenhed HER – vi opdaterer løbende med yderligere 
information om konferencen. 
Overvej også NETVÆRKSARRANGEMENTET efter konferencen, hvor Kulturregion Fyns 
samarbejdspartnere bl.a. vil fortælle om egne projekter. Hvis du er nysgerrig på, hvad der foregår 
på det scenekunstneriske område på Fyn og/eller vil indgå i nationale samarbejder, så er det her et 
godt sted at være! 
HENT din billet her. Der er begrænset antal pladser 
Pris: 400 kr.  
Du kan kontakte Cecilia på: cecdj@odense.dk 

 
KONFERENCE 

CHILDREN NEED ARTS – GLOBAL SUMMIT 2020 
(Fra Barndrømmens hjemmeside) 

Det internationale topmøde ”Children Need Arts – Global Summit 2020” bliver afviklet i Danmark  
d. 4. - 5. maj 2020. Det kommende globale topmøde arrangeres af Barndrømmen i samarbejde 
med en lang række nationale som internationale partnerskaber. Topmødet er et af de tiltag, som 
Barndrømmen iværksætter for at sætte fokus på, at alle børn, uanset social og økonomisk 
baggrund, skal have muligheder for at indfri deres potentiale. Nærmere informationer om 
Children Need Arts – Global Summit 2020 vil blive offentliggjort løbende. 
Følg med på Barndrømmens hjemmeside 
 

INSPIRATION FRA MEDLEMMERNE 
BREV FRA CECILIA DE JONG, Odense Kommune  
Kære FABUK-kolleger. 
Mange tak for taletid på vores sidste møde. Det var endnu engang en fornøjelse at høre om jeres 
forskellige projekter. Skulle der sidde nogen af jer med interesse i det scenekunstneriske område, 
eller har I lokale aktører I gerne vil opfordre til at se nærmere på vores konference (ovenfor) og 
måske vores beretning og evaluering, så læs med videre her: 
 
Som jeg fortalte om på mødet, så runder jeg det talentudviklingsinitiativ på scenekunstområdet jeg 
har stået i spidsen for i 4 år af. Vi har skrevet en beretning og fået udarbejdet en evaluering og 
inviterer til en konference (se mere herunder og HER) Jeg håber I vil dele med relevante aktører og 
samarbejdspartnere I måtte have. Hvis nogen af jer skulle have interesse, så er konsulenter 
selvfølgelig også velkomne. OBS det er allerede 17. december. 
 
Jeg har udgivet en artikel på LinkdIn, som I store træk tager udgangspunkt i det oplæg jeg holdt for 
jer. Find endelig mig og min artikel dér. Så har jeg også en chance for at holde kontakten med jer, 
hvis jeg skulle få andre opgaver i det nye år, der står i vejen for et fortsat medlemskab af FABUK. 
Du kan kontakte Cecilia på: cecdj@odense.dk 
 

 

 

 

Redaktion: 

Børnekulturhuset i Aarhus  

2176 4172 
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