Referat af møde i børne- og ungekulturfagrådet den 15. november 2011
Mødested: Lejre
Mødetidspunkt: kl. 10-12
Mødet slut:
Medlemmer af børne- og ungekulturfagrådet: Trine Lindhardt-Roux, Børge Blume, Søren Vind, Louise Ellehammer,
Niels Bugge, Peter Mensink, Marianne Løje, Frida Jensen
Referent: Frida
Fraværende: Niels Bugge, Louise Ellehammer
Sager til behandling

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 23.
september 2011

Referatet udsendt onsdag den 12.10.11. Referatet godkendes

2.

Godkendelse af dagsorden

Marianne tilføjer et punkt om Slagelses ungeprojekt.
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3.

Projekter på vej

a. FLUKS
HUSK VISIONSDAG den 19.11 – send flere unge!
Alle unge er velkomne – jo flere jo bedre. Regional
ungekulturfestival i 2012 og nordisk festival i 2013.
b. Børneteaterfestival april 2012
23.-29. april i Ringsted og Sorø. Stort arbejde både
praktisk og organisatorisk. Der afholdes formentlig en
fælles børneteaterkonference hvor alle kommuner
inviteres.
c. Global Kids – projekt fra
Kalundborg
Børnekulturfagrådet kan hermed gentage sin støtte til
projektet. Projektet skal køre fra 2012-2014.
Kommunerne skal medfinansiere med i alt 40.000 kr.
over 3 år.
Her er anbefalingen fra fagrådsmødet den 11.6.11:
Global Kids
Projektet anbefales
Strategisk perspektiv, godt med det
internationale perspektiv. Lokal forankring,
interaktivititet.

Fornuftigt budget. Tænke EU –kroner eller
andre internationale fonde ind som
medfinansiering.
d.

Fælles fagrådskonference

Trine skal deltage i et møde om en fælles
fagrådskonference.
Hvad skal der fokus på på denne konference for at det
bliver relevant?
Enten skal man diskutere organiseringen og
berettigelsen af Kulturregionen.
Ellers så skal man diskutere kunsten og kulturens rolle
i samfundet?
Holde fast i hvad vi har ressourcer til. Vi skal nok ikke
lave mere afdækning af området, men ud og lave
kunst og kultur for børn og unge.
I 2012 har vi en masse fælles projekter. Lad os
fokusere på det. Vi skal holde fast i at Kulturregionens
rolle er at løfte ting som kommunerne ikke kan løfte
hver især.
Hvad er det der gør at vi ikke kan arbejde som før?
Vi mangler information fra sekretariatet.
e. Urban ungedreven kultur
Slagelse har fået penge fra Børnekulturens Netværk til
et modelkommuneprojekt om unge. 6 unge ansættes
på 6 kulturinstitutioner. Rigtig spændende projekt
som vi glæder os til at følge.
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4.

Godkendelse af kommissorium

Vi har gennemgået kommissoriet og rettet det til. Kommissoriet
tages op igen til efteråret 2012. Se bilag.

5.

Forretningsorden

Forretningsordenen godkendes med diverse rettelser. Se bilag.

6.

Netværkets rolle og arbejde

Inspirerende når vi mødes alle sammen og får nogen gode snakke.
Men omvendt er det ikke altid at vi udnytter hinandens tid og
ressourcer bedst muligt.
Skal vi tage nogen mere faglige diskussioner for at få mere fagligt
fællesskab i gruppen.
Vi skal huske balancen mellem erfaringsudveksling og reelt
projektarbejde.
Når der kører projekter ved siden af som SWOP og FLUKS bliver
det pludselig til mange møder. Pas på det ikke tager overhånd. Evt.
koordinerer møderne så vi kan drøfte projekterne i forlængelse af
hinanden.

7.

Nyt fra Børnekulturens Netværk

God ide. Vi tager dem med på et møde i 2012.
Vi skal også hjælpe hinanden med at være opmærksomme på
deres kurser og konferencer

8.

Næste møde

Vi ønsker Eva deltager næste gang.
Vi inviterer gæster fra DK blev født til næste møde.
Sorø Kunstmuseum vil også deltage på et møde i 2012 og fortælle
Kunstrejsen.
Andre punkter sendes til Frida

9.

Eventuelt

Frida doodler 5 møder for 2012.
Første møde januar-februar 2012.
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