
 

 

GENERALFORSAMLING 4. MARTS 2021 
FORMANDENS BERETNING 2020 / ANNE LINE SVELLE 

 

1. Generalforsamling afholdt i Odense 5. marts 2020 

Generalforsamlingen valgte den nye bestyrelse, som efterfølgende konstituerede sig med Formand: 

Anne Line Svelle, Aarhus, Sekretær: Anne-Marie Donslund, Odsherred, Menige medlemmer: Kristina 

Bendeke, Frederiksberg, Rikke Kamedula Skovsbo, Viborg, Astrid Guldhammer, Aarhus. Kirsten 

Schneider, Albertslund, fortsætter som suppleant. 

Generalforsamlingen udpegede Cecilia De Jong til revisor med assistance fra økonomi assistent Anita 

Bøjesen, Aarhus. Anita har overtaget opgaven, da Cecilia skiftede arbejde. 

Foreningen sagde tak til Nana Maria Lacour, Odense og Diana Gerlach, Guldborgsund Kommune for 

indsatsen. 

 

2. Bestyrelsens opgaver 2020:  

o Planlægning af to årlige møder for medlemmer 

o De to årlige møder inkl. generalforsamlingen for medlemmer er afholdt i hhv. 

Odense i marts 2020 og online fra Aarhus i november 2020. 

o Generalforsamlingen i Odense blev afholdt på Møntergården, 

hvor Børnekulturhuset Fyrtøjet midlertidigt holder til. Vi fik en inspirerende omvisning og et 

oplæg om, hvordan børns fantasi og kreativitet stimuleres gennem de forskellige aktiviteter. 

Børnekulturhuset får fremefter plads i det nye samlede H.C. Andersens Eventyrhus og -have, 



som står færdigt i sommeren 2021.

 
o FABUKs årsmøde blev afholdt under temaet Børn og unges lige adgang og lige ret til 

kunst og kultur. Vi fik inspirerende oplæg om Unescos arbejde med kultur, Islands 

nationale børnekulturprojekt, Finlands forsøg på at sikre alle adgang til kunst og kultur 

gennem kulturkort. Fra Danmark hørte vi om Nordjyllands ordning BMMK, der sikrer 

børn og unge i Region Nordjylland møder med kunsten og om Forfatterskolen i 

Odsherred, og hvad den har betydet for børn og unge i de syv kommuner, der nu er 

med i samarbejdet. Endelig fik vi et indblik i forskningen omkring multikulturel 

litteraturs relevans og betydning for børn og unge. 

Oplæg fra årsmødet kan findes på FABUKs hjemmeside. 

 

o Deltage i fire årlige Bestyrelsesmøder 

o Bestyrelsen har afholdt syv Bestyrelsesmøder samt en del møder i de udvalg, som 

har arbejdet med ERFA – erfaringsudvekslings- og netværksmøder, Årsmøde, kronik 

og møde med Kulturministeren. 

o ERFA: 

o ERFA-møde i Vest fandt sted i august, hvor vi hørte, hvordan man på tværs 

af Nordjylland samarbejder om kunst og kultur til børn og unge fx gennem 

Kulturkaravanen, Børnekulturfestival m.m. Arr. af Rikke Kamedula, Astrid 

Guldhammer og Anne Line Svelle. 

o ERFA i Øst havde valgt at sætte fokus på tre temaer: Planlægning af 

dagtilbuddet, Hvad hitter til de unge? Og endelig en drøftelse af 

Musikskoler, Billedskoler m.m. og deres rolle i forhold til børn og unge. Arr. 

af Kirsten Schneider, Albertslund, Kristina Bendeke, Frederiksberg m.fl. 

Der er desuden afholdt mini-ERFAmøder, hvor en mindre gruppe er mødtes 

for at drøfte fx udfordringerne med at navigere i forhold til Corona.  

o I den forbindelse vil jeg minde om, at der er mulighed for at søge et mindre 

beløb i støtte til afholdelse af ERFA-møder i FABUK. 

 



o Deltagelse i eksterne møder samt holde kontakt til SLKS og holde sig opdateret på det 

børne- og ungekulturelle felt. 

o FABUK skrev til Kulturminister Joy Mogensen og opfordrede til debat og national 

strategi på børnekulturområdet. På baggrund af Joy Mogensens sygemelding fik vi 

forståeligt nok ikke svar i første omgang og sendte derfor brevet på ny. 

Det resulterede i, at FABUKs bestyrelse i september 2020 kunne sende Anne Line 

Svelle, Aarhus og Anne-Marie Donslund, Odsherred afsted til et møde med 

Kulturministeren.  

Forinden havde vi formuleret et oplæg omkring en række konkrete indsatser, der i 

vores erfaring ville styrke børn og unges lige adgang til kunst og kultur og effekten 

heraf. Det var en meget lydhør og interesseret minister, som vi oplevede en rigtig 

god dialog med omkring bl.a. modelkommuneforsøg, kulturskoler, børns møde med 

kunsten og meget mere. Ministerens aftryk på den seneste Finanslov er bestemt 

også helt i tråd med den snak, vi havde. 

o I forlængelse af de netop afsatte midler til børn og unges møde med kunst og kultur 

er FABUK inviteret ind i drøftelserne omkring udmøntning af bl.a. de 40 mio. kr., der 

er afsat til kulturskolerne. 

o Anne-Marie Donslund har med reference til FABUK og vigtigheden af børn og unges 

møde med kunst og kultur lavet en fantastisk artikel i Dansklærerforeningens 

medlemsblad med titlen Kultur er dannelse – Dannelse er magt om betydningen af 

børns kulturelle dannelse. Link til bladet: 

https://dansklf.dk/grundskolen/tidsskrifter/dansk/l%C3%A6s_tidligere_udgaver/dan

sk_2020 

 

o Bestyrelsen forventes desuden at være repræsenteret ved faglige arrangementer som 

konferencer o. lign.: 

o Bestyrelsen har været repræsenteret på Kulturmødet på Mors, der foregik on-line, 

på BUM-konference og andre faglige arrangementer. 

 

o Hjemmesiden: 

Styres af Ghita Warrer, Aarhus og Anne-Marie Donslund 

 

3. Opfølgning på indsatser i FABUK 2020 

På Generalforsamlingen 2020 blev det besluttet at fortsætte arbejdet for at forbedre 

medlemsdeltagelsen og dermed interessen for at deltage i foreningens aktiviteter:  

o Nyhedsbrev x 4 årligt som udgangspunkt: 

Anne-Marie Donslund og medlem Ghita Warrer har taget opgaven på sig og sendt 

nyhedsbreve ud i løbet af året. Nyhedsbrevene består af ca. en side med tekst og billeder/et 

brev Nyhedsbrevet består af nyt fra medlemmer, bestyrelsen og evt. Sidste nyhedsbrev er 

kommet i november 2020. 

o FABUK som debatarrangør på Kulturmødet på Mors: 

o Ambitionen var, at FABUKs bestyrelse ville følge op på det fine program, som Anne 

Marie Donslund, Odsherred og Sofie Myschetzky, Frederikssund lavede på 

Kulturmødet i 2019.  På grund af Covid-19 blev Kulturmødet helt anderledes, og de 

mange ekstra opgaver, som er fulgt i kølvandet af Corona-situationen betød, at vi i 

https://dansklf.dk/grundskolen/tidsskrifter/dansk/l%C3%A6s_tidligere_udgaver/dansk_2020
https://dansklf.dk/grundskolen/tidsskrifter/dansk/l%C3%A6s_tidligere_udgaver/dansk_2020


år måtte nøjes med at lægge øre til og byde ind i de gode debatter. Vi håber, vi kan 

vende tilbage i 2021, men formatet for Kulturmødet er endnu ikke helt afklaret. 

o Et blik ud i verden ved Årsmødet: Som beskrevet ovenfor 

o Studietur til London: 

o Anne Line, Aarhus, Diana, Guldborgsund og Anne-Marie, Odsherred dannede en 

arbejdsgruppe, som skulle komme med et oplæg til studietur til London. 

Arbejdsgruppen kom imidlertid aldrig rigtig i gang, før Corona-situationen satte en 

effektiv stopper for ambitionen om internationale studieture. Med den fortsatte 

høje smitte i Storbritannien er arbejdet lagt på hylden for nuværende. 

 

4. Afslutning på beretning:  

Bestyrelsen lægger op til generalforsamlingen at drøfte, hvilke indsatser foreningen skal fokusere på 

i 2021 under hensyntagen til, at der er en begrænsning for, hvad rækker kræfterne til.  

Beretningen sættes på hjemmesiden som bilag til referatet fra Generalforsamlingen og regnskab.  

FABUK Marts 2021 – Anne Line Svelle, Aarhus Kommune 

 


