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NYT FRA BESTYRELSEN 
 
NY BESTYRELSE  

Anne Line Svelle, Aarhus, formand  
Anne-Marie Donslund, Odsherred, sekretær 
Kristina Bendeke, Frederiksberg, medlem 
Rikke Skovsbo, Viborg, medlem 
Astrid Guldhammer, Aarhus, medlem 
Kirsten Schneider, Albertslund, suppleant 
 
Århus Kommune yder hjælp til regnskab ved Karina Nordtorp og sekretariat 
ved Ghita Warrer. 
 

SÆT KRYDS 
Årsmøde: Torsdag den 12. november 2020 
Generalforsamling: Torsdag den 4. marts 2021 

 
SØG MIDLER TIL JERES LOKALE ERFAMØDE 
Afholder I lokale Erfa-møder? – så kan I søge midler hos FABUK.  
Kriterier:  

• Der kan max søges 1 gang om året fra hvert område (Øst – Vest ) 
• Der kan ansøges om et beløb på op til 5.000 kr., som kan anvendes til 

honorar, forplejning, entrébilletter, små erkendtligheder til 
oplægsholdere pr. ansøgning. 

• Der skal indsendes et budget for arrangementet. 

• Erfa-møderne skal afholdes med invitation til alle FABUK medlemmer i 
området. 

• Invitationen skal udsendes mindst 1 måned før mødets afholdelse.  

• Ansøgningen om økonomisk støtte fra FABUK skal være indsendt til 
formanden for FABUK mindst 2 måneder før mødets afholdelse. 

• Formanden og sekretæren samt endnu et bestyrelsesmedlem for 
FABUK behandler ansøgningen og giver et svar i løbet af 14 dage.  

• Ansøgningen indsendes via en formular på FABUK’s hjemmeside. 
https://fabuk.dk/erfa-moede/ansoegning-om-oekonomisk-tilskud-til-
lokale-erfa-moeder/ 

 

https://fabuk.dk/erfa-moede/ansoegning-om-oekonomisk-tilskud-til-lokale-erfa-moeder/


 

 
ERFA-MØDE ØST 
1. september kl. 12:00-15:00 i Albertslund. 
Adresse: Kongsholmcentret, Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund 
Tilmelding til Kirsten Schneider kirsten.schneider@albertslund.dk  
Dagsorden:  
1. Fritid, Musikskole, Billedskole, forfatterværksteder m.m.   
Hvad hitter hos jer, og hvad har lav profil?  
2 a. Hvordan tilrettelægger vi på dagtilbuddet? Pakkeløsninger – typer og 
praktik.  
2 b. Hvordan tilrettelægger vi på skoleområdet?  
Medbring publikationer, så vi kan læse videre hjemme. 

 

ERFA-MØDE VEST 
26. august på Nordkraft i Aalborg. 
Yderligere info følger. 
Kontaktperson: Rikke Kamedula Skovsbo rks@viborg.dk 
 
FÆLLES KRONIK – VÆR MED! 
FABUK bliver afsender i forbindelse med en kronik rettet mod 
kulturministeren om gode børne- og ungekulturprojekter bl.a. under 
kulturaftalerne. Vær med og send et godt eksempel fra dit 
kulturregionsområde eller andre indlysende gode børnekulturprojekter til 
Anne-Marie Donslund anmdo@odsherred.dk inden sommerferien.  
Kronikken sendes til dagspressen i august.  

 
 
KULTURMØDET PÅ MORS  

FABUK deltog sidste år med tre velbesøgte debatter og en maleworkshop for 
børn i Monas Hus ved Kulturmødet på Mors. Desværre er Kulturmødet aflyst 
i år, men FABUK ønsker at deltage igen i 2021. Vil din kommune være med, 
og har du gode idéer til debatter og indhold? Kontakt Rikke Kamedula 
Skovsbo rks@viborg.dk  

 
 
STUDIETUR FOR FABUK-MEDLEMMER 
Til generalforsamlingen blev det besluttet, at FABUK skal stå for en studietur 
til England for medlemmerne. Vi forventer, at det bliver i efteråret 21 eller 
foråret 22 alt efter, hvordan Coronatiden udvikler sig.  
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REMINDER VEDR. OPLYSNINGER PÅ MEDLEMMER 

Vi (ved Karina Nordtorp / Børnekulturhuset i Aarhus) sendte 18. marts en 
mail ud til jer I forbindelse med et tjek op på de oplysninger vi har på 
medlemsskaren. Vi vil bede jer, som endnu ikke har meldt tilbage, om at 
gøre det snarest og sende jeres svar til Ghita på gsw@aarhus.dk 

 

 
INSPIRATION FRA MEDLEMMERNE 
 
VIBORG KOMMUNE 
UNESCO Creative City 
Viborg bliver i 2020 udnævnt som UNESCO Creative City. Viborg har en 
styrkeposition i verdensklasse indenfor det visuelle, digitale område, som 
startede med The Animation Workshop (i daglig tale Animationsskolen) for 
30 år siden, og som i dag er Viborgs DNA.  
Se mere her:  
https://kommune.viborg.dk/Om-
kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2019/Oktober/Viborg-udpeget-
som-UNESCO-Creative-City 

 

FREDERIKSBERG KOMMUNE 
Kulturmakkerskabet ”Lyden af min By” 

På Solbjerg Plads på Frederiksberg kan man opleve et lydkunstværk skabt i et 

makkerskab mellem lydkunstner Ingeborg Okkels og Skolen på Nylandsvej. 

Det er Frederiksberg Bibliotek, der hvert år faciliterer makkerskaber mellem 

børn og kunstnere, men særligt for ”Lyden af min By” er, at projektet er 

nomineret til UIA Golden Cubes Awards og er afsæt for et videre arbejde 

med børn og lydkunst i Frederiksberg Kommune.  

Se mere: https://fkb.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteket/lyt-til-lyden-af-

frederiksberg  

 

KOMMENDE KONFERENCER 

BUM-KONFERENCE: VERDENSMÅL ER VEL INGEN KUNST? 

Hvordan kan magiske fortællinger, musikalske krumspring og jord under 

neglene sanseliggøre FN’s verdensmål i børnehøjde? Det spørgsmål 

behandles på årets BUM-konference der arrangeres af Netværk for Børn og 

Ungekultur i Region Midtjylland og Kulturprinsen i Viborg. 
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Tid: 5. oktober 2020 9-16 

Sted: Værket i Randers, Sven Dalsgaardsvej 1 (eller online) 

Pris: 750 kr. (500 kr. for medlemmer af BUM) 

Tilmelding senest 21. september på www.bumkultur.dk  

 
 
DANNELSESKONFERENCE I GULDBORGSUND  
Den 18. september 2020 inviterer Guldborgsund for tredje år i træk til 
national dannelseskonference. Med konferencen ønsker Guldborgsund 
Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. 
Oplæg og workshops sætter viden fra både forsknings- og praksisfeltet i spil, 
og konferencen etablerer et rum for en fælles drøftelse af, hvordan leg, 
kunst, natur, litteratur og kultur, videnskab, filosofi, pædagogisk praksis mv. 
kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og 
evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet.   
 
På konferencen i Guldborgsund møder du navne som blandt andre:   
Svend Brinkmann, Kasper Holten, Rebecca Bach-Lauritzen, Madame 
Nielsen og Museum Lolland-Falster. 

 
Hold dig opdateret på www.guldborgsund.dk/dannelse20 – program og 
tilmelding er lige på trapperne!  
 
Dannelseskonferencen afholdes fredag den 18. september klokken 9.00-
15.30 på Nykøbing F Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDAKTION 
Anne-Marie Donslund 
anmdo@odsherred.dk 
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