Europæiske Kulturbørn
Afrapportering 2015 vedr. resultatkontrakt journalnr: 1-26-7-15
Europæiske Kulturbørn (EK) er målrettet 0-8 årige børn og deres pædagoger/lærere i
dagtilbud og skole og samarbejdet med kunstnere og kulturformidlere i dagligdagen.
Med aktionslæring som fælles metode arbejdes i at gensidigt inspirere hinanden, fokusere på
fælles og egne potentialer og at dele erfaringsgrundlag på tværs af institutioner, kommune- og
landegrænser.
Gennem tilrettelagte kunst- og kulturforløb (eksperimentarieaktiviteter) i institutioner og
skoler fokuseres på samarbejde mellem de involverede professioner med børnene i centrum
og med aktionslæringsrammen som fællesplatform for dokumentation, refleksion og
vidensdeling.
EK starter op i 5 danske kommuner og 4 nordisk/baltiske lande efterfulgt af inddragelse af
Centraleuropæiske lande, hvor alle kan mødes fysisk som virtuelt, udveksle erfaringer,
jobswoppe og bidrage til skabelsen af fremtidens Europæiske Kulturbørn.
Aktiviteter
Europæiske Kulturbørn (EK) i Danmark
Inden opstart af EK er 1 af de 6 kommuner frafaldet projektet. Projektet er derfor opstartet i
2015 med 5 deltagende danske kommuner (Viborg, Silkeborg, Hedensted, Ikast-Brande og
Skive) ved Dansk Kickoff i august 2015. Som kompensation for dette frafald forventes 2 nye
klyngekommuner primo 2016 at indtræde i projektet, hvor EK forventes at være på 7
kommuner primo 2016.
3 af de deltagende 5 kommuner i 2015 har hver afviklet halvdelen af de afsatte
eksperimentarieaktivitetsmidler i efteråret 2015. Årsag til denne 50 % udnyttelse af
aktivitetsmidler i 2015, skyldes først og fremmest et nedsat antal institutioner involveret
opstartsmæssigt i efteråret 2015 i de 3 kommuner. Fra primo 2016 ca. fordobles antallet af
deltagende institutioner, hvorved ikke udnyttede aktivitetsmidler for 2015 overføres til 2016.
4. og 5 kommune opstarter eksperimentarieaktiviteter primo 2016, hvilket har været en del
af det aftalte udgangspunkt. Den forsinkede opstart af aktiviteter i disse 2 af 5 kommuner
bevirker planlagt øget aktivitet i 2016 for de 2 pågældende kommuner, hvorved
aktivitetsmidler fra 2015 er overført til 2016.
Oversigt over gennemførte aktivitetsforløb 2015 og planlagte for 2016 og 17
angivet i timer jf. ”Resultatkontrakt, Aktiviteter Udviklingsprojekt, Generelt”:
Kommune
Til rådighed 2015 Gennemført 2015 Planlagt 2016 Planlagt 2017
Viborg
200
100
300
200
Silkeborg
200
0
400
200
Hedensted
100
40
160
100
Ikast-Brande
100
60
140
100
Skive
100
0
200
100
I alt:
700
200
1200
700
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EK i Norden/Baltikum
Projektleder og centerchef har efterår 2015 besøgt de 4 nordisk/Baltiske partnerlande Norge,
Sverige, Island og Letland med besøg på deltagende institutioner, oprettelse af lokale
netværksgrupper og etablering af relationer til kommende lokale projektkoordinatorer. Der
er indgået mundlige samarbejdsaftaler med de 4 lande, der skriftliggøres i januar 2016 efter
Nordisk/baltisk Kickoff. Hermed er projektets indledende forventninger til antal deltagende
nordisk/baltiske lande opfyldt og der planlægges konkret model for udfoldelse af EK i de
respektive lande fra primo 2016.
EK i Centraleuropa
EK er i dialog med 3 Centraleuropæiske lande: Tyskland, England og Portugal om indtrædelse
i EK, men for indeværende foreligger der ikke endelig afklaring. Arbejdet med at inddrage
Centraleuropæiske lande i EK fortsætter ind i 2016 med afslutning 1. marts 2016, ligesom
indledende arbejde ifbm. EU-ansøgning er iværksat.
Kompetenceudvikling gennem EK
De koordinerende projektgrupper i alle 5 deltagende danske kommuner var tilstede på Dansk
Kickoff i august 2015 med præsentation af projektet og overordnet introduktion til EK’s
gennemgående metodiske ramme i form af aktionslæring samt opstart af netværk.
I de 3 kommuner med afviklet eksperimentarieaktiviteter i 2015 har alle involverede
pædagoger og lærere gennemgået kursus i aktionslæring før opstart af eksperimentarium,
lige som der er planlagt aktionslæringskurser i de resterende 2 kommuner, der er klar til
eksperimentarium primo 2016.
Aktionslæring er et sæt værktøjer som alle deltagende pædagoger, lærere, kunstnere og
formidlere anvender i EK til erfaringsopsamling, refleksion, dokumentation og
erfaringsudveksling med hinanden såvel indenfor institutioner, som på tværs af institutioner
og landegrænser.
Der er i november 2015 afholdt fælles inspirationsdag for 47 deltagere fra de 5 deltagende
kommuner mhp. at inspirere til inddragelse og planlægning af kunst og kulturaktiviteter ifbm.
eksperimentarieaktiviteter fremadrettet.
Formidling af EK
Med udgangen af 2015 er oprettet et EK-website tilknyttet Kulturprinsens website, der bliver
virtuelt mødested for EK’s deltagende institutioner. Her deles erfaringsopsamling og udveksling fra eksperimentarieaktiviteter på tværs af institutioner og landegrænser.
KP holdt oplæg i Kulturstyrelsen for de nationale følgegrupper for hhv. dagtilbud og skole d. 4.
September 2015. Kulturstyrelsen finder projektet meget interessant og ønsker løbende at
følge det gennem orientering på de 4 årlige følgegruppemøder.
EK er blevet præsenteret på Aarhus 2017’s REDO konference i november 2015 med konkret
indlæg om EK, da Aarhus 2017 udgør en del af finansieringsgrundlaget bag EK.
Ek er ligeledes præsenteret på international Arts4All konference i Belgien i november 2015.
Der oprettes nyhedsbrev til EK’s deltagende institutioner fra primo 2016.
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Overordnet aktivitetsplan for 2016
Aktivitet
Gennemført
Kickoff Norden
12. jan. 2016
Partneraftaler
Norden/Baltikum
Finansiering EU

31. jan. 2016

Eksperimentarie
Norden/Baltikum
Partneraftaler EU
Finansiering Norden
-KKN Lang netværksstøtte
-Nordplus Junior
-NORDBUK
Andre nordiske fonde
Seminar 2016

31. mar. 2016

Jobswop planlægning

30. jun. 2016

Jobswop practice
Nordisk Konference

15. dec. 2016
30. nov. 2016

Kommentar
Under planlægning med
forventet 60 deltagere
Norge, Sverige, Island og
Letland
EU-ansøgning under
forberedelse med rådgivning fra
CentralDenmark
Eksperimentarier i
Norden/Baltikum klar
Under udarbejdelse

31. mar. 2016

31. mar. 2016

Søges 22. feb. 2016
Forventes ansøgt mar. 2016
Forventes ansøgt mar. 2016
Undersøges løbende
Under planlægning.
Midtvejsstatus på danske aktiv.
Jobswopping såvel i DK som
over landegrænser
Status for jobswopping 2016
Under planlægning med
forventet 150 deltagere

Juni 2016

Økonomi
Foreløbigt regnskab og finansiering for 2015 samt korrigeret budget for 2016 og fremefter
Tabel. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Projektledelse
Møder, rejser, administration
Kulturproduktion + seminarer
Konferencer, job swop
Markedsføring
Ph.D. projektet
Budget i alt
Finansiering
Kulturprinsen
Kommunernes medfinansiering
Deltagerbetaling m.v.
Nordiske fonde (søgt/søges)
EU (søges)
Fonden Aarhus 2017
Via UC
Syddansk Universitet
Region Midtjylland
Forventet tilskud fra Region Midtjylland
Overførsel fra 2015
Finansiering i alt

2015

2016

2017

2018

I alt

355
110
135
0
35
330
965

605
110
1050
500
20
660
2.945

650
110
600
575
75
660
2.670

290
70
100
0
35
330
825

1.900
400
1.885
1.075
165
1.980
7405

-150
-125
0
-150
0
-350
0
0
-690

-150
-175
-150
-350
-300
-300
-400
-260
0
-360
-500
-2.945

-180
-175
-265
-350
-300
-300
-400
-260
0
-440

-120
0
0
-125
-250
0
-190
-140
0
0

-600
-475
-415
-975
-850
-950
-990
-660
-690
-800

-2.670

-825

-7.405

-1.465
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Et indledende frafald fra 1 af de 6 kommuner i EK samt et afslag på ansøgning om
kompetenceudviklingsmidler hos Kultur Kontakt Nord forklarer differensen på det opnåede
finansieringsgrundlag for 2015 sammenlignet med det angivne finansieringsgrundlag i
resultatkontrakten, der har været udgangspunkt.
Der er derfor søgt Undervisningsministeriet om midler, som ikke har figureret i
finansieringsplanen for 2015, for at kompensere for afslag på ansøgning til Kultur Kontakt
Nords Kompetenceudviklingspulje. Afklaring herom foreligger ultimo januar 2016.
Projektets foreløbige udgiftsniveau for 2015 ligger forventet 500.000 kr under det opnåede
finansieringsgrundlag, da tilrådighedsværende eksperimentarieaktivitetsmidler for 2015
først vil blive forbrugt i 2016, ligesom Nordisk Kickoff flyttes fra 2015 til januar 2016.
I alt overføres således 500.000 kr fra 2015 til et forhøjet aktivitetsniveau i 2016 ift. det
oprindelige budget for 2016.
Af Regionens bevilling på i alt 690.000 kr for 2015, anvendes de 330.000 kr til aflønning af
PhD i 2015. PhD-forløbet følger hermed den tilrettelagte forskningsplan, der ligeledes har
dannet udgangspunkt for Kulturprinsens ansøgning til Regionen.
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