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Sagstype
Beslutning
Resume og sagens baggrund
Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet indgik i 2020 en ny kulturaftale for
årene 2021- 2024 med Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. I
kulturaftalen 2021- 2024 har man i kommunesamarbejdet sat sig for at arbejde målrettet og
struktureret med den hidtil største børnekulturelle satsning i form af et projekt, der involverer
alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. I alt 35.000 børn og unge.
I årene 2022- 2024 øges antallet af kulturforløb gradvist. Ambitionen er at realisere et fuldt
udfoldet kulturprogram med kulturforløb på alle årgange fra 0 år til 9. klasse i alle seks kommuner.
I denne sag orienteres om projektets indsatser i 2021, og der skal tages stilling til restfinansieringen for 2022.
Indstillinger
Direktøren indstiller, at
1. orienteringen om projektet vedr. 2021 tages til efterretning.
2. der tages stilling til finansiering for Kalundborg Kommunes deltagelse i Kulturregionens
børnekultursatsning for år 2022, som beløber sig til 200.000 kr. (restbeløbet for 2022
finansieres af eksisterende midler til børnekultur).
3. finansieringsplanen for årene 2023 og 2024, med mulighed for forskellige deltagelsesniveauer tilpasset lokale forhold, fremlægges udvalgene primo 2022 på baggrund af evaluering af indsatserne i 2021.
Behandling
Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget
Sagsfremstilling
Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner ønsker med børn- og ungeindsatsområdet
i Kulturaftalen 2021- 2024, at sætte fokus på børn og unges kreative udvikling i en struktureret indsats, der dækker alle dagtilbud og skoler. Ambitionen er at realisere et tværgående projekt, hvor alle børn og unge uanset baggrund og bopæl får lige muligheder og lige adgang til at
arbejde med kreative processer i møder med kunst og kultur.
Læringsmål
Alle kulturforløb indarbejdes i skolernes og dagtilbuddenes læringsmålsarbejde og er som en
del af årsplanen med til at understøtte arbejdet med børnenes læring og trivsel.
Kulturforløbene foregår i et tæt samarbejde mellem den deltagende lærer/ pædagog og kunstneren, som er udvalgt på baggrund af høj kunstnerisk faglighed og pædagogiske formidlingsevner.
Planlægningen af kommende 5 kulturforløb til afvikling i skoleåret 21/22 er allerede godt i
gang i kulturregionsnetværket, hvor skole-, dagtilbuds- og kulturrepræsentanter fra hver kommune sammen har undersøgt hvilke kunstnere og kulturinstitutioner, der er relevante for de
enkelte kommuner at inddrage.
Erfaringer fra piloten 2020
I 2020 blev der i alle seks kommuner gennemført og afprøvet en pilot i form af et billedkunstforløb. Her deltog i alt 2000 elever, 80 lærere og 3 kunstnere på tværs af de seks kommuner.

Erfaringerne herfra var særdeles positive og har givet et godt afsæt til udvidelsen af indsatserne i 2021.
Gradvis implementering af projektet
Realiseringen af projektet sættes gradvist i gang hen over de næste tre år på den måde, så
det er muligt, at antallet af årlige kulturforløb øges fra 2021 til 2024.
Beskrivelse
Her gennemføres kulturforløb for fem
årgange i alle kommuner.
4 Kulturforløb i skolerne og 1 kulturforløb i dagtilbuddene.

Antal Børn
Deltagermål:
14.000 børn

Finansiering
Der er realiseret finansiering til alle 5 forløb i
alle kommuner for
2021.

2022

Her udvides til kulturforløb for 8 årgange
6 Kulturforløb i skolerne og 2 kulturforløb i dagtilbuddene.

Deltagermål:
23.000 børn

Medkommunal finansiering indgår.

2023
og
2024

Her udvides til kulturforløb for 13 årgange
10 Kulturforløb i skolerne og 3 kulturforløb i dagtilbuddene*.

Deltagermål:
35.000 børn

Medkommunal finansiering indgår.

2021

Deltagelsesniveau
For årene 2023 og 2024 udarbejdes en deltagelsesmodel, på baggrund af evalueringen af indsatserne i 2021, med mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge mellem forskellige deltagelsesniveauer. Deltagelsesmodellen præsenteres primo 2022.
Skemaet er eksempel på forskellige niveauer af deltagelse:
Niveau 1
Fuldt udfoldet indsats,
3 forløb i dagtilbud *
10 forløb i skolerne
(Alle årgange fra 0.
klasse til 9. klasse)

Niveau 2
Delvis deltagelse

Niveau 3
Delvis deltagelse

Niveau 4
Delvis deltagelse

10 forløb i skolerne
(Alle årgange fra 0.
klasse til 9. klasse)

3 forløb i dagtilbud*
7 forløb i skolerne
(Årgangene 0.
klasse til 6. klasse)

7 forløb i skolerne:
(Årgangene 0. klasse
til 6. klasse)

*dækker alle børn i dagtilbud, fra 0-5 år
Forskning
En del af fondsmidlerne fra 15. Juni Fonden er allokeret til forskning og effektmåling, så der fra
start kan igangsættes dataindsamlinger og erfaringsopsamling til senere dokumentering af
projektets resultater og effekter.
Lokal organisering,
Organiseringen af indsatsen har to niveauer:
• En overordnet styregruppe, som skal sikre et solidt tværkommunalt samarbejde, hvor
kulturressourcer og erfaringer bliver brugt på tværs af kommunegrænser med mulighed
for lokal forankring og tilpasning til den enkelte kommune.
• På lokalt niveau, hvor kommunens eget kultur, skole- og dagtilbudsområde samarbejder om at få kulturforløbene ud til de deltagende skoler og dagtilbud.
Eksisterende børnekultur i Kalundborg Kommune og sammenhæng til Børnenes Kulturregion
På skoleområdet har vi en Kulturpakke-ordning, der betyder at alle skolebørn hvert skoleår
møder en teaterforestilling, en koncert og en danseforestilling. Det bliver sikret med over 300

årlige arrangementer med professionelle kunstnere efter en samarbejdsaftale med sammenslutningen af de nationale kompetencecentre Teatercentrum, Dansehallerne og LMS – Levende
Musik i Skolen.
Med samarbejdsaftalen (som indgås for ét skoleår ad gangen) får Kalundborg også sparring og
bistand til kommunikation, undervisningsmaterialer tilpasset læringsmål, drift af hjemmeside
og kalender, koordinering af arrangementer og formidling af øvrige kulturarrangementer på
skolerne.
Kulturpakkerne er æstetiske oplevelser suppleret med udnyttelse af de didaktiske muligheder,
som oplevelserne giver. Kulturpakkerne er børns møde med den professionelle kunst med musik og scenekunst. Der er ikke afsat midler til dagtilbudsbørns møde med kunsten og kulturen.
Børnekulturkonsulenten laver løbende aftaler med dagtilbudsområderne om for eksempel teater, billedkunst og koncerter efter en model, som ligner skoleområdets. Omfanget bestemmes
af dagtilbuddenes aktuelle økonomi og præferencer.
Symbiosen
Opgaven for Kalundborg Kommune er at skabe en sammenhæng mellem den nuværende, velfungerende kulturpakkeordning og den nye kulturregionale indsats - en symbiose - og et
både/og - mellem de store kunstneriske oplevelser og børnenes egne kreative udfoldelser.
Målet er en samlet strategisk indsats for æstetisk og kulturel oplevelse, dannelse og læring
blandt børn og unge. Der er fokus på, at Kalundborgs egne styrkepositioner inddrages, herunder samarbejdet med kompetencecentrene.
I løbet af 2021 vil den lokale styregruppe arbejde med et forslag til at sikre balance mellem
eksisterende tilbud og niveauet af deltagelse i Børnenes Kulturregion. Dette arbejde skal –
sammen med evaluering af indsatsen i 2021 – danne baggrund for en stillingtagen til, på hvilket niveau Kalundborg Kommune i årene 2023 0g 2024 vil deltage i det fælles regionale tilbud.
Økonomiske konsekvenser
For Kalundborg Kommune vil anslåede udgifter ved fuld deltagelse i Børnenes Kulturregion
2021- 2024 fordele sig således:
2021
2022
2023
2024
Medfinansie0 kr.
310.000kr.
815.000kr.
1.140.000kr.
ring*
*Medfinansieringen er udregnet på baggrund af et samlet børnetal i kommunen.
Det anslås, at der skal tilføres 200.000 kr. for deltagelse i 2022 (restbeløbet for 2022 finansieres af eksisterende midler til børnekultur).
Finansiering for 2023 og frem afventer stillingtagen på baggrund af evaluering af forløb i 2021
samt arbejdet med at skabe symbiose mellem eksisterende kulturpakkeordning og deltagelse i
Børnenes Kulturregion.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. juni 2021:
1. taget til efterretning
2. og 3. sendes til budgetprocessen

Bilag
Bilag 1 Notat vedr. medfinansiering_Børnenes Kulturregion
Bilag 2 Vision og Mission
Bilag 3 Læringsmateriale som eksempel på hvad et kulturforløb
indeholder
Bilag 4 Organisering og ansvars- og opgavefordeling
Bilag 5 Projektbeskrivelse, Børnenes Kulturregion
Bilag 6 Børnetal pr. kommune

326-2021-125126
326-2021-125119
326-2021-125120
326-2021-125130
326-2021-125133
326-2021-125135

Bilag 7 Link til præsentationer og oplæg fra konferencen d. 4. feb

326-2021-125136

