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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

OPSAMLING ÅRSMØDE  
TEMA: BØRN OG UNGES LIGE ADGANG TIL KUNST OG KULTUR 

Torsdag den 12. november afholdte vi vores første årsmøde i online format. På baggrund af de 
mange positive tilbagemeldinger fra såvel deltagere som oplægsholdere tillader vi os at 
konkludere, at det var en succes. 
 
Temaet for Årsmødet 2020 var børn og unges lige adgang og lige ret til kunst og kultur. Bestyrelsen 
havde sammensat et program, hvor vi fik indblik i mange forskellige aspekter af arbejdet med lige 
adgang – i Danmark og i Norden, fra nationale og kommunale strategier til kulturinstitutioners 
arbejde, indblik i forskning og personlige erfaringer. Der var inspirerende indslag fra vores kolleger 
i Nordjylland og Odsherred, et super forskningsbidrag omkring multikulturel litteratur og nye 
perspektiver fra Island og Finland. Mange tak til jer der deltog og for den store spørgelyst, der 
bidrog til at gøre mødet uddybende og dynamisk. Også tak til Astrid Guldhammer, som styrede os 
sikkert og veloplagt gennem mødet. 
 

På mødet deltog FABUK medlemmer fra: Albertslund – Frederiksberg - Frederikssund – Gentofte – 
Helsingør – Hjørring - Høje Tåstrup - Lejre – Odsherred - Ringkøbing-Skjern – Rødovre – Syddjurs – 
Varde – Viborg og Aarhus samt nogle, der tjekkede ind på selve dagen. 
 
FEEDBACK? 

Har du feedback fra dagen, hører vi meget gerne fra dig! Skriv til gsw@aarhus.dk 
LINKS OG SLIDES  
Du finder slides og links fra årsmødet på FABUKs hjemmeside her 
 
MØDE MED KULTURMINISTEREN  
Med Anne-Marie Donslund og Anne Line Svelle, som repræsentanter mødtes FABUK den  
28. september med kulturministeren. Det var et rigtig fint møde med en god dialog, og vi 
fornemmede genklang hos ministeren overfor de problemstillinger, som vi rejste.  
Vi havde forud for mødet sendt det vedlagte talepapir, som også er vedlagt dette nyhedsbrev. 
 
GENERALFORSAMLING 4. MARTS - ONLINE 
Sæt allerede nu x i kalenderen til den kommende generalforsamling, som vi afholder online.  
 
STUDIEINSPIRATIONSTUR TIL ISLAND ELLER…I 2022  
Glæd jer! Bestyrelsen er i færd med at undersøge vilkårene for en FABUK-tur. Det kunne være til 
Island i april 2022, hvor der afholdes børnekulturfestival eller til et andet børnekulturelt 
interessant sted ... Vi planlægger naturligvis turen i god tid og I hører nærmere.  
 

mailto:gsw@aarhus.dk
https://fabuk.dk/dagsorden-og-referat-3/


 
GOD JUL OG GODT NYTÅR  
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt 2021, som forhåbentligt bliver året, hvor vi 
igen kan mødes på fysisk vis.  

 
 

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen: 

Anne Line Svelle / Aarhus  

Anne-Marie Donslund / Odsherred 

Astrid Guldhammer / Aarhus 

Kirsten Schneider / Albertslund 

Kristina Bendeke / Frederiksberg  

Rikke Kamedula Skovsbo / Viborg  
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