BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Syddanmark
___________________________________________________________________

Program til temadag den 10. juni 2016 – KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Program:
Kl. 8.30-10.00

Morgenkaffe

Kl. 9.00-10.00

Netværksmøder:
 Dagtilbud
 Kultur og Fritid

Kl. 10.00-10.30

Sidste nyt fra regionsbestyrelsen

Kl. 10.30-12.00

Tatiana Chemi tc@learning.aau.dk
Ægteskabet mellem frk. Kunst og hr. Læring
Tatiana Chemi har forsket i kunst og læring gennem mange år, og hun er
overbevist om, at der er meget at hente både for elever, lærere og kunstnere.
"Når sådan et samarbejde fungerer, så handler det jo om dannelse og mangfoldig
læring. Man kommer til at tænke og reflektere mangfoldigt og empatisk. Ikke bare
at reflektere, men at udvikle evner til at vide, hvordan man reflekterer. Det er ikke
kun logisk og rationelt, men sanseligt, emotionelt og kropsligt. Kunsten kan tilføje
en anden dimension til det, skolen normalt giver".
Hun er helt bevidst om, at skolerne allerede beskæftiger sig med kunst og ind i
mellem har samarbejder de med kunstnere og institutioner. Men det er ikke nok,
hvis det ikke er kvalitetstilbud over længere tid.
"Det må ikke bare være et frikvarter. Man skal arbejde ligeså hårdt, men
selvfølgelig også have det sjovt.
Der er mange misforståelse i mødet med kunsten, og det er blandt andet nogle af
dem, jeg håber, vi kan finde nye data på og afhjælpe i projektet".
På en del skoler bliver det kunstneriske partnerskab initieret af en dansk- eller
matematiklærere, snarere end billedkunstlæreren eller musiklæreren. Men det ser
Tatiana Chemi ikke nødvendigvis et problem i.
"Det her handler også om at kunne sætte spørgsmåltegn ved ens egen faglighed og
være åben over for det kunstneren kommer med og at være villig til at
eksperimenter med kunst i hverdagen. Og jeg kan sagtens se spændende
samarbejder med dansk eller matematik også".

Kl. 12.00-12.30

Frokost

Kl. 12.30-13.30

Netværksmøder:
 Direktør
 Skole
 Børn og Familie

Kl. 13.30-14.30

Bestyrelsesmøde

