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Holdningsnotat - dagtilbud

• ”Dagtilbud er børns første møde med fællesskaber. 
Her danner de deres tidligste relationer med 
mennesker og verdenen uden for familien. 
Dagtilbuddet skal være en arena for børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. Alle børn skal opleve at 
indgå i sociale fællesskaber og blive udfordret 
personligt, kognitivt, sprogligt, motorisk og kulturelt i 
anderledes omgivelser end de hjemlige. Det er 
afgørende, at børn vokser op som demokratiske, 
nysgerrige, udforskende og legende børn med mod på 
livet”.
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Holdningsnotat - skole

• ”BKF mener, at undervisning og fritid skal samtænkes 
konkret, således at års-, forløbs- og aktivitetsplaner for 
såvel skolens undervisningsdel som fritidstilbud 
planlægges samlet med udgangspunkt i lærings- og 
dannelsesmål for eleverne”.

• ”BKF mener, at der skal fokus på, at den 
understøttende undervisning skal forstås som et 
element, der bringer variation og kreativitet ind i 
skolens dagligdag. Den understøttende undervisning 
er ikke undervisning i skolens fag men aktiviteter, som 
faciliteter elevernes læring og dannelse i bred 
forstand. Herunder selvstændighed, samarbejde, 
kreativitet og leg”.

18/11/2016 4



Holdningsnotat - åben skole

”BKF mener, at ambitionen om den åbne skole er et 
positivt element i skolereformen. Helt centralt står kravet 
om, at samarbejder med omverdenen alene sker, når det 
rent faktisk bidrager til at øge elevernes læring. Målet er 
ikke samarbejde for samarbejdets skyld. 
Udgangspunktet for samarbejderne er derfor 
læringsmålene for eleverne”.
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Kulturpolitik for børn og unge

• Alle børn skal møde kunst og kultur

• Alle kulturinstitutioner skal bidrage

• Alle kunstarter skal inddrages
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Kulturstrategier – Marianne Jelved

"Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges 
liv, fra de er helt små. I en hverdag, hvor rigtig meget 
individualiseres og måles i dets synlige og målbare 
nytteværdi, kan vi overse kunstens og kulturens 
egentlige væsen. Det er det, som skaber sammenhænge, 
det, som giver anledning til refleksion og indsigt, det, 
der giver os de fællesskaber, der danner os og giver os 
en fælles grundenighed af meningen med vores 
samfund. (…) Her er kulturen den underliggende 
drivkraft. Den er brændstoffet. Det hele begynder med 
kunst og kultur.
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Kulturvisionen

• Kombinationen af Pædagogiske læreplaner, Åben 
skole og kulturstrategier skal sikre de dimensioner, 
oplevelser, processer og værdier, der er nyttige og 
uvurderligt centrale, men ikke helt så mål og 
karakterbare.

•
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Målet

• Målet med kulturstrategierne er ikke at supplere de 
pædagogiske læreplanstemaer, målet er ikke at bakke 
op om skolernes faglige undervisning. Målet er at få 
den kunstneriske og kulturelle dimension selvstændigt 
i spil og i samspil, fordi den kan noget andet, som er 
uundværligt for børn og unge og som kan bidrage 
til variation og mangfoldighed i deres institutioner.

• Kulturstrategierne er et tilbud om at få en kunstnerisk 
og kulturel dimension i spil i børn og unges 
hverdagsliv, som hverken dagtilbud eller skoler selv 
kan eller skal levere. 
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Forskelle i selvstændigt samspil

Det er ikke samtænkning mellem dagtilbud, skoler og 
kulturliv, det drejer sig om. Det er forskelle, der skal i 
samspil. Der er ingen grund til at spilde tid på 
samarbejde, hvis det blot fører til mere af det samme.
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Spørgsmålet!

Hvad er det kulturlivet, dets kunstneriske og kulturelle 
oplevelser og dets kreative formende processer kan, som 
vi, børn og unge og for den sags skyld deres 
institutioner ikke kan eller bør være foruden? 
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Problemet

Vi ser ikke de særlige kompetencer og færdigheder, der 
kommer herfra. 

Vi kan ikke argumentere for den selvstændige betydning 
og værdi. 

Det er et problem. 
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Kulturpolitik i et vejkryds

Når kulturpolitikken for børn og unge knyttes tæt til 
institutionerne og langt mindre til kulturlivet og dets 
arenaer, placeres den i et vejkryds af voksne 
modsætningsfyldte interesser. 
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En ekspressiv kulturpolitik

• En ekspressiv kulturpolitik har som sit fornemste mål 
har at give børn og unge stemme.

• Give dem indtryk, der kan omsættes til egne udtryk –
for følelser, indsigter, holdninger, værdier og 
overbevisninger, der er betydningsfulde for dem og 
som kan give andre mod- eller medspil. 

• Give dem grundlaget for de skabende og udøvende 
færdigheder og kompetencer, der beriger vore 
hverdage, når vi synger, pjatter, danser, spiller, dribler, 
tager billeder og fortæller vittigheder og som er 
forudsætningen for at vi kan indgå i lokale foreninger 
og kreative fællesskaber. 
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Samspillet mellem arenaer og aktivitetsrum

De to felter spiller sammen i børn og unges hverdagsliv. 
Meningen er ikke at gøre os til kunstnere. Meningen er 
at berige vore hverdage med de brud, forvandlinger, det 
nærvær, tilstedevær, den intensitet, der befrier os en 
stund fra os selv og vaner, rutiner og hverdage. 

Meningen er at kunne bidrage til sang og spil, til dans 
og vittigheder, til samvær
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Budskab

• Mit budskab til jer i dag er derfor enkelt: hvis 
kulturstrategierne og visionerne om nye 
samarbejdstyper mellem børns institutioner og 
kulturliv skal gøre en forskel for børnene og gennem 
dem for dagtilbud, for skoler og for fritidsliv, så kræver 
det respekt for kunstnere og kulturinstitutioners 
selvstændige bidrag til samarbejderne. 

• Blander I de kunstneriske og kulturelle oplevelses- og 
erfaringsmuligheder med de pædagogiske 
udviklingsmål og de skolemæssige faglige mål, så får I 
svært ved at gøre en forskel. 
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Den centrale udfordring

Udviklingen af de nye samarbejdsplatforme, der skal 
gøre det muligt, 

At pædagoger forbliver pædagoger, 

At lærere forbliver lærere 

At kunstnere og kulturfolk forbliver sig selv

At det dermed bliver muligt at gøre en forskel.  

At det ikke blot er samarbejde for samarbejdets 
skyld!
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Kulturtanke-tankens chef

”Vi ønsker en stor nasjonal dialog med mange aktører”. 
Hendes middel er også at ende med at skære igennem. 
På norsk: ”tørre å ta beslutninger når det er nødvendigt”.
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Kunstløftet

• Kunst for børn og unge ud af den socialpædagogiske og 
didaktiske ghetto og ind i kultursektor og kulturliv med 
selvstændig status som kunst.

• Støtte og udvikle udfordrende kunstneriske 
oplevelser/performances/installationer/udstillinger til børn og 
unge. 

• Bidrage til viden om og indsigt i, hvad kunst selv kan og selv 
betyder for børn og unge og deres hverdagsliv. 

• Kunst til børn og unge et professionelt videns-, oplevelses-, 
erkendelses- og erfaringsfelt.

• Det har synliggjort feltets selvstændige nytte og betydning og 
dermed givet Kulturtanken et godt udgangspunkt for de nye 
tanker, der kan berige norsk kulturpolitik for børn og unge. 
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Skoletasken

”Det skal være en varig ordning. Den skal (…) være for 
alle elever (…) Den (…) skal bidra til å realisere målene i 
læreplanværket (…) Ordningen skal ha høy kvalitet (…) 
Kulturelt mangfold skal vektlegges (…) Bredde og 
variasjon skal også sikres (…) tilbudet (skal) være preget 
av regelmessighet på alle klassetrin (…) DKS skal (…) 
forstås som et samarbeidstiltak mellom kultur og 
skole (…) I rollefordelingen mellom kultur og skole
(…) har opplæringssektoren ansvaret for å legge 
forarbeid og etterarbeid til rette for eleverne, mens 
kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet (…) 
vektlægges lokal forankring og eierskap.
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Nye samarbejdsprincipper og visioner

• Skal der udvikles synergi mellem skole og kultur, 
uddannelsessektor og kultursektor forudsætter det, at 
begge parter kan forfølge egne mål.

• Der skal formuleres principper for et ligeværdigt
samarbejde, der understreger, at det er samspillet 
mellem forskellige professioner og fagligheder, der 
skal styrkes. At det er forskellen mellem dem, der er 
hele pointen. 
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Konklusion

• Det er ikke samtænkning, det drejer sig om. Det er 
forskelle, der skal i samspil. 
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TAK for ordet!
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