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Kulturløftet 2.0. - Fantastiske fornemmelser
Kulturspor 3 - Kulturens Svendborgprojekt
Beskrivelse

Parter

Projektansvar
Bemærkninger

Effekter

Kunst og kultur danner, uddanner og giver udsyn og identitet. Kulturens
Svendborgprojekt er et dannelsesprojekt med en ambition om mere kunst og kultur
i dagtilbud og skoler med henblik på at styrke børn og unges kulturelle dannelse i
deres dagligdag. Projektet er inspireret af "Den kulturelle rygsæk" i FaaborgMidtfyn Kommune, men lægger vægt på at styrke de musiske og kreative fag i hele
målgruppen gennem mangfoldige læringsmiljøer. Med Kulturens Svendborg projekt
skal der udvikles et koncept for et koordineret, formaliseret og bredt samarbejde
mellem dagtilbud, skoler og kulturaktører som fx teatre, museer, musikskole,
bibliotek, billedkunstområdet m.fl.
Kulturens Svendborgprojekt vil gennem samarbejde og koordinering forankre børn
og unges kulturelle dannelse i dagtilbud og skoler. På den korte bane kan der
iværksættes pilotprojekter, mindre events, kulturpakker, temadage. Det kan være i
form af kommunale skriveklasser, udvikling af børnekunstudstillingen,
litteraturfestival, fokus på den eksisterende skole- og førskoleteaterordning m.fl.
Kultur og fritid, Dagtilbud, Skoleafdelingen, Musikskolen, Biblioteket,
Ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner, lærerambassadører, kulturinstitutioner,
Svendborg Scenekunstakademi, Børnekulturelt Netværk, kunstnere og
kulturaktører. På sigt også forskningsinstitutioner.
Svendborg kommune.
Projektets rammer og økonomi skal afklares nærmere.
Det anbefales at der kobles en videnskabelig følge-forskning på projekt
Kulturfolkeskole og -dagtilbud fra dag et. Projektet "Musik til Svend" har allerede
lagt grundstenen til "Musikfolkeskolen".






Strategiske mål

Kulturel dannelse gennem styrkelse af de musiske og kreative fag i skole og
dagtilbud
Styrkelse af børns kognitive og læringsmæssige kompetencer, der antages
at have en positiv virkning på deres evne til at fokusere på specifikke
opgaver, tænke kreativt i tilgangen til nye indlæringsprocesser og generelt
styrke børnenes omstillingsparathed, såvel fagligt som personligt.
Målbar effekt på børn og unge i forhold til folkeskolens mere definerede
målbare parametre som eksempelvis karakter.
Stimulere vækstlaget og indsatsen for at skabe fremtidens kulturskabere
og -brugere

Hele Danmark kender Svendborg for sit kulturliv. Kulturens Svendborgprojekt vil
styrke og udvide den kreative klasse til også at omfatte børn og unge, der ikke
nødvendigvis har ressourcer på dette område med i bagagen.
En vigtig del af bosætningsstrategien.
Skabelse af høj kulturel kapital, og styrkelse af kulturens vækstlag og
talentudvikling.
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Handleplan for Kulturens Svendborgprojekt

Aktivitet
Hvad skal der ske

Med Kulturens Svendborgprojekt skal der udvikles et koncept for et
koordineret, formaliseret og bredt samarbejde mellem dagtilbud, skoler
og kulturaktører som teatre, museer, musikskole, bibliotek,
billedkunstområdet m.fl.

Handling
Hvordan skal det ske

Fase 1
Kortlægning af det eksisterende udbud af kulturtilbud og samarbejder i
Den åbne skole, dagtilbud og i fritidsregi i et samarbejde med
Børnekulturelt Netværk, kulturinstitutioner og foreninger.
Fase 2
Beskrivelse af potentialer i Minikulturel rygsæk, Svendborgprojektet og
samarbejdsprojekter med Kulturregion Fyn i relation til intentionerne i
Kulturens Svendborgprojekt.
Fase 3
Udvikling af et koncept for Kulturens Svendborgprojekt og pilotprojekt(er)
i et samarbejde med Skoleafdelingen, Dagtilbud, Børnekulturelt Netværk,
Musikskolen, Biblioteket, Ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner,
lærerambassadører, kulturinstitutioner, Svendborg Scenekunstakademi,
kunstnere og kulturaktører.
Fase 4
Afdækning af ressourcer og økonomi i forhold til at integrere flere kunst
og kulturtilbud i Den åbne skole.

Ansvarlig
Hvem har ansvaret

Kultur og Fritid

Tid
Hvornår startes op

Fase 1 og 2
4. kvartal 2019
Fase 3 og 4
2. kvartal 2020
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