Kommissorium for
Børne- og ungekulturfagrådet i Kulturregion Midt- og
Vestsjælland.
Organisering:
Rådet er nedsat for en 4årig periode. Rådet er nedsat af og refererer til Kulturgruppen. Kontakt til
rådet er kulturchef Eva Ormstrup Bentzen. Rådets 8 medlemmer er udpeget af kulturregionens 8
kommuner. Rådet har mulighed for at inviterer relevante observatører med til møderne. Rådet har
rådgivende funktion i forhold til kulturgruppen. Rådet har mulighed for at tage selvstændige
initiativer til behandling i Kulturgruppen. Rådet vælger formand, næstformand og sekretær 2
gange i den 4årige rådsperiode og formand, næstformand og sekretær vælges dermed for 2årig
periode

Målsætning:
Som det står formuleret i Kulturaftalen, er kultur for børn og unge et særligt indsatsområde.
Udover at virke som rådgivende organ for Kulturgruppen er Rådets formål, at udvikle nye
initiativer, der skal fremme børn og unges møde med den professionelle kunst samt motivere børn
og unges arbejde med æstetiske udtryksformer.
Rådet arbejder målrettet og strategisk med udvikling af det børne‐/ ungekulturelle område. Det
betyder i praksis, at der ønskes at gå fra et fokus på projektmangfoldighed, til at etablere et
decideret indsatsområde, hvor metodeudvikling og strategiafprøvning er kodeordene.
•
•
•

Børne‐ /ungekulturrådet vil i højere grad have fokus på muligheder, der kan idéudvikles,
afprøves og senere implementeres decentralt i de 8 kommuners børne‐/ungekulturelle
indsats.
Børne‐/ungekulturrådet vil i samarbejde med de lokale kulturaktører kunne udvikle og
skabe pilotprojekter, der ikke blot begrænser sig til en enkelt kommune, men som via
formidling og netværk kan bredes ud til flere børn og unge i regionen.
For at opnå den bedst faglige kvalitet i de tilbud, der skabes i Kulturregionens regi, vil
Børne/ungekulturrådet selvfølgelig at samarbejde med relevante forskningsinstitutioner,
så de tiltag der iværksættes dels tager udgangspunkt i nuværende forskning, dels skaber
grobund for ny forskning inden for feltet.
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Særligt fokus på unge:
Missionen for et børne/ungekulturråd er derfor dels at søsætte og kvalificere eksisterende
kulturtilbud, dels at indhente ny viden og teori inden for området, så det formår at give unge i
kulturregionen nogle fagligt velfunderede og nytænkende kulturtilbud.
Børnekulturens Netværk har i 2009 sat fokus på de unge mellem 14‐18 år, idet der mange steder
mangler kvalificerede tilbud til denne målgruppe. Som Børnekulturens Netværk også beskriver
det, vil de unge i dag ikke bare være passive tilskuere. De vil overraskes, opleve og aktivt tage del i
det, der præsenteres for dem. Skal det virkelig fænge, skal de kunne forholde sig og identificere sig
med de problemstillinger, der formidles. Unge er bevidste forbrugere af kulturelle tilbud og
fritidsaktiviteter. Kulturområdet står derfor overfor en væsentlig udfordring, hvis de skal
imødekomme disse behov.
•
•
•
•

Rådet vil tage vare på indsatsområder, der kan være svære at løfte for den enkelte
kommune og medarbejder alene.
Rådet vil skabe rammerne for et formaliseret samarbejdet på tværs, hvor kommunerne kan
få en frugtbar synergieffekt og erfaringsudveksling,
Rådet vil understøtte initiativer hvor Kulturregionen alene, eller i samarbejde med andre,
kan udvikle kulturprojekter, der kan søges også ekstern finansiering af og hvor indsatsen
kan understøtte fokus i Kulturregion Midt‐ og Vestsjælland.
Rådet vil arbejde mod at udvikle indsatser, der i høj grad forsøger at imødekomme de
unges krav, hvilket betyder delprojekter med en høj faglig kvalitet og forankring.
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