4.september 2020

ERFAMØDE ØST
Erfaringsudveksling 1. september – en opsamling
Ni kommuner mødtes på Teams, et par stykker kæmpede med at komme på og desuden var der
enkelte afbud.
Sorø, Furesø, Allerød, Albertslund, Næstved, Vallensbæk, Frederiksberg, Guldborgsund og
Odsherred præsenterede forskellige tiltag og praksis i forhold til kunst og kultur i dagtilbuddet.
Der blev også bragt information ind om, hvorledes kommunernes praksis fungerer over hele
børneområdet, hvilket jo er vigtigt, så der er sammenhæng.
Eksempler på praksis i dagtilbuddet:
Næstved – Musik og bevægelse for 1-4-årige. Her deltager op til 180 børn i et projekt, der bl.a. er
støttet af EU
Vallensbæk – Samarbejdsaftale med Arken for 4-årige. Der er desuden en Børnekulturuge.
Frederiksberg – her er ikke et centralt tilbud til dagtilbuddet, men mange muligheder til de ca.
7000 børn i kommunens mange kulturinstitutioner
Albertslund – Her er kommunen i gang med at afprøve en fælles praksis for tre årgange med fx
fælles dragedag, teater, børnebiffen m.m.
Allerød – Her er indført et Årskort til kommunens institutioner for at møde frem og være aktiv i
kommunens kulturinstitutioner
Odsherred – Der er Litteraturfestival helt ned til de yngste 0 – 19 år støttet af bl.a. kulturaftale.
Det foregår overalt i kommunes kulturinstitutioner og på dagtilbud og skoler
Furesø – ”De syngende museumsgrise” er et samarbejde mellem mange kulturinstitutioner med
udgangspunkt i kulturhistoriske aktiviteter. Omhandler musik, landbrug, lege m.m.
Sorø – Tidlig kulturstart ”Kulturkaptajnen” er for de 4-5 årige med udgangspunkt i æstetiske
læreprocesser.
Guldborgsund – Tidlig kulturstart er en Dannelsesrygsæk med tre ture per årgang.
Besøg/aktiviteter på museer, børnebiffen musikteams m.m.
Men nu prøver vi at påbegynde en dialog om nye ungemiljøer med gadeteam og SSP-medarbejdere og
derigennem de unges stemme – men så vil jeg hellere komme tilbage med mere konkret, når jeg ser, hvad
vi får igangsat.

Næste udfordring – Unge. Hvad hitter og hvordan kommer de unge til at blive hørt?

Vallensbæk – Er i gang med at overveje, hvilke tiltag, der er de rigtige for kommunen.
Næstved: Ungdomsskolen og danseaktiviteter
Albertslund – Ungeråd, Fælles Elevråd og elevbyråd. Der fokuseres på mødesteder og
Ungdomsskole
Frederiksberg – KU:BE. er et aktivt sted med mange tilbud.
Allerød – Ungdomsskolen lytter aktivt til de unge og giver dem bla. babysitterkursus
Odsherred – ”Ung i Odsherred”, Eventkontor, talentarbejde i bl.a. samarbejde med højskoler i Vig
og Vallekilde. Det er muligt for de unge at søge midler/pulje og der findes en ”Ungepris”
Furesø – Ungekulturhus retableres, Ungepanel og aktivt ungemiljø i Galaxen.
Sorø – Ungdomsskolen er aktiv og mange foreninger støtter de unge
Guldborgsund – Kultursted og ungdomsskole.

Sidste udfordring på dagens møde handlede om musik. Med skolereformen blev det obligatorisk
at etablere en samarbejdsaftale mellem Musikskolen og folkeskolerne.
Det er meget forskelligt, hvordan Musikskolernes aktive rolle på folkeskolerne er løst i
kommunerne.
Vallensbæk – aftale på plads. Mange aktiviteter på skoler på de fleste årgange, fælles
arrangementer og valgfag. Aftalen er fra 2014 mellem folkeskoler og musikskole - den tilrettes/evalueres
årligt.

Guldborgsund – Aftale? Men mange aktiviteter på skolerne, ensembler, undervisning og valgfag
Sorø – Aftale? Orkestermester på skolerne på 3. årgang. Valgfag?
Furesø – Aftale? Musikskolen med tilbud om forløb på skole, Chp Phil-samarbejder, mm. Det er
altid de samme, som tilmelder sig.
Odsherred – Valgfag er på plads. Samarbejder med Vig – rytmisk musikhøjskole
Allerød – Ingen aftale, men mange aktiviteter, hvor Musikskolen underviser i folkeskolen. Valgfag?
Frederiksberg – Musikskolen ude i alle 0. klasser + mange aktiviteter. Aftale? Valgfag ?
Albertslund - Aftale på plads. Undervisning i 0. -1. klasse, fællessangsarrangementer,
Børnekoncerter, forløb i samarbejde med Musikskole og musiknetværk. Valgfag på to skoler
Næstved – Orkestermester og valgfag sammen med Musikskolen. Aftale?
Der er invitation fra Guldborgsund til en konference i maj 2021. Diana sender invitation ud i
netværket.
Næste møde: 28. september 2021 kl. 12.30 – 15.00 på Frederiksberg Rådhus.
Invitation med dagsorden, lokale og emner kommer senere.
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