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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

KORT OPSAMLING FRA DET KONSTITUERENDE MØDE  
KONSTITUERING 
Under generalforsamlingen i marts blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Anne Line Svelle / Aarhus  
Anne-Marie Donslund / Odsherred 

Astrid Guldhammer / Aarhus 

Kristina Bendeke / Frederiksberg  
Rikke Kamedula Skovsbo / Viborg 
 

Under bestyrelsens konstituerende møde, afholdt 10. marts, blev Anne Line Svelle valgt som 
formand og Anne-Marie Donslund valgt som sekretær. 
Carina Lilli Amund Zingenberg og Kirsten Schneider blev på GF valgt som suppleanter. Begge 
deltager aktivt i bestyrelsesmøderne. 
Maria Vandborg (Ringkøbing- Skjern) blev kontaktet under det konstituerende møde og Maria 
accepterede valg som revisor.  
 
SAMARBEJDE MED BARNDRØMMEN? 

Mange tak til Julie Smed (Vallensbæk Kommune), som under GF fremlagde et forslag om et 

eventuelt samarbejde mellem FABUK og Barndrømmen ved Dorthe Fogde. Bestyrelsen drøftede 

efterfølgende det relevante forslag og vurderede dog, at det må være op til de enkelte kommuner, 

hvorvidt man ønsker at indgå aftaler med Barndrømmen. Det ligger således uden for FABUKs 

vedtægter og medlemmernes ligebyrdige interesser at indgå partnerskab med en privat 

organisation, som der i dette tilfælde er tale om.  

 

KOMMENDE ERFA-MØDE 19. MAJ  
Udvalg: Anne Line, Kristina og Anne-Marie.  
 

Vi glæder os til at se jer på skærmen til vores fælles ERFA-møde i maj. Programmet for mødet er 

sendt ud via outlook og rummer som følger:  

13.30 Velkommen og præsentation af deltagerne 

13.40 Inspiration: Art to go ved Louise Søgaard Nielsen, Børnekulturhuset Aarhus 

13.50 Inspiration: Onlineformidling for børn ved Kristine Schou Pedersen, K.U.B.E. Frederiksberg 

14.00 Gruppesamtaler i break out rooms på tværs af landet:  

Forbered fem minutter hver. Del en god erfaring med at nå ud med kulturen til børn og unge på 
trods af corona. Har corona gjort jer mere innovative? Hvad kan I tage med videre?  
14.25 Opsamling i plenum – hver gruppe fremhæver den særligt gode erfaring eller idé. 
14.50 Afrunding 

15.00 Farvel 
 
Anne-Marie er vært for mødet.  
 



 
ÅRSMØDE I NOVEMBER  
Udvalg: Kristina, Rikke og Astrid 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen den 23. november, hvor vi afholder et (forhåbentligt) fysisk års- 
møde. Udvalget arbejder på, at mødet skal ligge i Odense for dermed kombinere årsmødet (om 
muligt) med et besøg i Det Ny H.C. Andersens Hus. Program for dagen følger.  
 
 

FABUK OG DET NORDISK SAMARBEJDE 
Udvalg: Anne Line, Carina, Helga (Randers), Christine (Hjørring), Lise (Ringkøbing-Skjern) og Anne-

Marie (tovholder). 

 

Udvalget har lagt en langsigtet plan for samarbejdet og første skridt i denne plan er at søge 

Nordisk Kulturfond om midler til at rejse til Reykjavik i april 2022. Planen, som munder ud i et 

Børnekulturelt topmøde i Danmark i 2024, indebærer en ambition om et tilbagevendende 

børnekulturelt topmøde i biennale-format sådan at topmødet afholdes på skift blandt de nordiske 

lande. Mere udspecificeret ser planen således ud: 

  
• Island, børnekulturfestival i Reykjavik, april 2022 

1. Vi søger i første omgang midler til et opstartsprojekt hos Nordisk Kulturfond og 
arrangerer det kun som en rejse for FABUKs medlemmer.  

2. Formål: Inspiration og netværksdannelse med islandske kulturkonsulenter og 
kulturarbejdere samt at afsøge grundlag for at danne et nordisk netværk. 

3. Økonomi: FABUK har afsat 50.000 kr. Vi søger Nordisk Kulturfonds opstartspulje 
(25.000). Der bliver undersøgt om vi kan søge EU, Obelske familiefond mv. 

• Børnekulturelt topmøde 2024 i Danmark 

4. Vi står i spidsen for at samle de nordiske lande i et netværk og inviterer selv til det 
først møde i Danmark i forbindelse med f.eks. BUM og en børnekulturel 
begivenhed. Her foreslår vi at det bliver en biennale, som man på skift står for.  
 

 

PULJE TIL MODELFORSØG 

I er sikkert alle opmærksomme på KUMs pulje til modelforsøget, Grib engagementet – Når musik 

og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod. Formålet med puljen er at udvikle og 

understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse 

i kunstneriske aktiviteter. Et gennemgående kriterie for forsøget er, at musik- og kulturskolen er 

partner. KUM afholder opstartskonference tirsdag 27. april 2021 - tilmelding senest 20. April.  

Link til KUM 

 

NYHEDER FRA MEDLEMMERNE  

 

NÆSTVED KOMMUNE 

KOMPETENCEUDVIKLING OM MUSIK LEG OG BEVÆGELSE  
MED INTERNATIONALT PERSPEKTIV 
I samarbejde med Næstved Musikskole har Børnekulturhus 
Næstved afviklet kurset Musik, leg og bevægelse for i alt 135  
dagplejere og pædagoger i Næstved Kommune, der til dagligt arbejder med de 1-4-årige.  

ttps://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-unges-nysgerrighed-og-mod/
ttps://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-unges-nysgerrighed-og-mod/
ttps://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-unges-nysgerrighed-og-mod/


Kurserne blev afviklet i efteråret 2020 og efterfølgende har alle kursister fået tilbudt genbesøg og 
feedback samtale i egen praksis af underviseren fra kurset. Grundet corona blev genbesøgene 
mange steder afviklet digitalt.  
 
Kurset Musik, leg og bevægelse er en del af en børnekulturel indsats i Næstved Kommune, som 
har til formål at sætte det musiske, det legende og det sanselige på dagsordenen, når det gælder 
kulturformidling til de mindste. Projektet bærer titlen Små Fødder hvoraf kurset Musik, leg og 
bevægelse er første led i en række aktiviteter, der sigter mod at få de 1-4årige i Næstved 
Kommune til at møde mere sang og musik i deres hverdag og til i højere grad at være 
medskabende i de kulturelle aktiviteter, de er en del af, bl.a. som led i brobygningen mellem 
vuggestue/dagpleje og børnehave.  
 
Kurset er udviklet af lektor i musik Kirstin Lundblad med afsæt i fem kvalitative interviews med 
både dagplejere og pædagoger fra Næstved. Kurset lægger vægt på at udvikle de mindste børns 
evner til at være kreative og medskabende og vil vise pædagoger og dagplejere, hvordan det kan 
lade sig gøre at følge børnenes spor – også inden for musik og sang.   
Kurset Musik, leg og bevægelse – en del af projekt Små Fødder, er finansieret af Interreg 
Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
www.interreg5a.eu  
 
Samarbejdet med KultKIT har givet mulighed for at knytte den tyske lektor i musik Johanna 
Bookmeyer fra Musikschule Hannover Stadt til projektet. Johanna Bookmeyer har udarbejdet en 
synopsis og deltaget i flere online møder med Kirstin Lundblad, som har været med til at give 
international indsigt og inspiration til projektet i Næstved. kultKIT støtter samarbejder mellem 
foreninger, institutioner og borgere på tværs af det dansk-tyske grænseland. kultKIT støtter 
projekter, der kan medvirke til, at der skabes dansk-tysk kultur- og sprogudveksling på en ny 
måde. Initiativer, hvor børn og voksne fra de to lande mødes og lærer af og om hinanden. Læs 
mere på www.kultkit.eu 
 
Ønsker du- helt gratis - at få tilsendt det trykte kursusmateriale så send en mail til 
kgjes@naestved.dk  
 / Katrine Gjesing  
 

HJØRRING KOMMUNE 

NATURJAGTEN  
Naturmødet i Hjørring Kommune inviterer 4. og 5. klasser i hele landet til at deltage i Danmarks 
største naturjagt d. 28. maj 2021. Klasserne deltager først i en livestream med biolog Vicky 
Knudsen og Anders Østerby, leder af Nordsøens Skoletjeneste. Herefter skal de ud i et stykke 
natur i deres skoles nærområde og finde så mange plante- og dyrearter som muligt – sammen 
med elever fra resten af landet. Kan denne aktivitet skabe værdi for skoleklasser hos jer, vil 
FABUKs medlem fra Hjørring Kommune, Christine Lund Jakobsen, være meget taknemmelig for en 
deling i jeres kommune. Læs mere om program og tilmelding til det gratis tilbud her.  
/ Christine Lund Jakobsen 

 

REDAKTION 
Anne-Marie Donslund   

anmdo@odsherred.dk 

Ghita Warrer 

gsw@aarhus.dk 
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