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A.

Indledning

Horsens Kommunes overordnede målsætning for kultur- og fritidsområdet er :
- Oplevelse
Horsens Kommune skal fremstå og videreudvikles som en aktiv kulturby, hvor man kan opleve store kulturelle og sportslige arrangementer.
- Deltagelse
Horsens Kommune skal fortsat fremstå som en kommune med gode udviklingsmuligheder
for børn og unge indenfor de forskellige kunstarter og bevægelsesområdet uafhængigt af
økonomiske og geografiske forhold samt med gode udfoldelsesmuligheder for borgere og
gæster indenfor en bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter.
På baggrund heraf skal Børnekulturpolitikken sikre børn og unge attraktive kultur- og fritidsmuligheder med vægt på både egne udfoldelsesmuligheder og kvalitetsfyldte kulturelle oplevelser.
Med hensyn til bevægelsesaktiviteter forudsættes dette aspekt dækket af Horsens Kommunes Idrætspolitik. Dog understreger børnekulturpolitikken nødvendigheden af, at der udvikles
nye bevægelsesaktiviteter, med udgangspunkt i bl.a. dans og leg, som vil kunne gøre bevægelse til en naturlig del af alle børns hverdag.
Herudover gøres opmærksom på, at der eksisterer en række fritidsaktiviteter, der befinder
sig i feltet mellem bevægelsesaktiviteter og kunstneriske aktiviteter. Det drejer sig f. eks. om
spejderaktiviteter, rollespilsaktiviteter og aktiviteter i naturen.
Horsens Kommune ønsker at understrege vigtigheden af, at disse aktiviteter fortsat eksisterer og udvikles efter eksisterende retningslinier og efter intentionerne i såvel Idrætspolitikken
og Børnekulturpolitikken.
I det følgende vil der være fokus på det kulturelle felt forstået som de skabende kunster, de
elektroniske medier og kulturarven.
Børnekulturpolitikken tager sigte på alle børn i aldersgruppen 0 - 14 år i Horsens Kommune.
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B.

Udviklingsarbejdet

1. Missionen og visionen
Med en børnekulturpolitik ønsker Horsens Kommune at bidrage til at udvikle børns kulturelle
kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse.
Grundlæggende tager arbejdet sit udgangspunkt i FN’s konvention artikel 31:
”Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser,
som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv”.
”Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle liv
og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel,
kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse”.
Horsens Kommune ønsker at give barnet mulighed for og lyst til at realisere sit kreative potentiale og lægger følgende fire udsagn til grund for indsatsen på børnekulturområdet:
Værdigrundlaget - missionen
I: MØDE Børn skal sikres adgang til kunst og kultur
II: OPLEVE
Børn skal have mulighed for at opleve kunst og kultur
III: LÆRE Der skal foregå en læring i forbindelse med børns møde med kunst og kultur
IV: SKABE
Børn skal have mulighed for at udfolde sig kunstnerisk og kulturelt
Vision I: Møde
1
2
Alle børn i Horsens Kommune skal have mulighed for at møde kunst og kultur uanset bopæl og økonomiske forhold.
Vision II: Opleve
Alle børn i Horsens Kommune skal i løbet af deres 0. til 14. år have mulighed for at opleve
og gøre erfaringer indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer, kulturarven og forskellige
fremmede kulturer.
Vision III: Lære
Børnenes møde med kunst, kulturarv og fremmede kulturer skal forberedes og efterbearbejdes, så der foregår en læring i forbindelse med oplevelserne.
Vision IV: Skabe
Alle børn i Horsens Kommune skal have mulighed for under instruktion af professionelle
kunstnere og formidlere at udfolde og afprøve deres kunstneriske evner indenfor forskellige
kunstarter og deltage i bevægelsesaktiviteter, der passer til deres alder og evner.

1
2

Eksempelvis: Billedkunst, teater, musik, litteratur, film og dans
Den danske kulturarv i bred forstand og fremmede kulturformer

4

2. Politik og strategi
Indsatserne:
Skal den opstillede vision realiseres, betyder det generelt, at
•
•
•
•
•
•
•
•

eksisterende tilbud skal udvikles og nye skal etableres
der skal satses på professionelle kunstnere og formidlere i tilbuddene
informationen skal forbedres
de fysiske rammer skal forbedres
alle børn skal have lige økonomisk og fysisk adgang til tilbuddene
der skal udvikles tilbud til forældre og børn sammen
samarbejdet mellem skoler, børnehaver, kulturinstitutioner og foreninger skal udvikles yderligere
der skal dannes netværk og tværgående projekter

Det betyder konkret, at der arbejdes hen imod følgende:

I. Møde
•

Informationen om børnekulturaktiviteter skal forbedres.

•

Der skal etableres en børnekultur-hjemmeside med information om aktiviteter, oplevelser, netværk, foreninger m.v., som appellerer til børns eget brug.

•

Månedsbrevet ”Det Sker” skal rumme en sektion forbeholdt aktuelle børnekulturtilbud,
evt. kvartalsvis.

•

Gennem en strategisk takstpolitik for børnekulturaktiviteter skal det sikres, at børn ikke
hindres adgang til aktiviteterne af økonomiske årsager.

•

Eksisterende tilbud skal udvikles, så de efterhånden får et omfang, der i rimelig grad
dækker behovet, eksempelvis aktiviteter indenfor musik, drama og billedkunst.

•

Der skal etableres nye aktiviteter på væsentlige kulturelle områder, som er udækkede,
eksempelvis dans, elektroniske medier, litteratur, film m.m.

•

I al fysisk planlægning – herunder lokalplaner – vurderes behovet for reservering af indendørs og udendørs arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter og/eller
børn og unges kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

•

Aktiviteterne foregår såvel centralt som decentralt. Decentralt i det omfang der er ressourcer og deltagere i tilstrækkeligt omfang. Centralt i det omfang ressourcerne og et
fagligt/pædagogisk miljø taler for det.

•

Geografi og mobilitet, og dermed transportmuligheder, tænkes ind i al planlægning.

•

Der gennemføres hvert år et børnekulturarrangement med henblik på at skabe opmærksomhed omkring muligheder og perspektiver vedrørende børns deltagelse i kunst og kultur. Børnekulturelle aktører skal opfordres til at medvirke.

•

Der skal gives tilbud om nye bevægelsesaktiviteter, som øger børns deltagelse i fysiske
aktiviteter, eksempelvis dans og leg.
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•

Der skal etableres og udvikles et nært samarbejde mellem skoler, børneinstitutioner, kulturinstitutioner og foreninger.

•

Der skal skabes netværk mellem aktører indenfor børnekulturen i hele kommunen, som
kan iværksætte tværgående projekter på børnekulturområdet.

II. Opleve
•

Alle børn i Horsens Kommune skal i løbet af deres 0. til 14. år opleve og gøre erfaringer
indenfor kunst og kultur fremført af professionelle aktører i forhold til såvel de forskellige
kunstarter som dansk kulturarv og fremmede kulturer.

•

Der skal opbygges en skoletjeneste på museerne i kommunen, der dækker børnehavers
og folkeskolers undervisningsbehov indenfor kulturarv og fremmede kulturer.

•

Kultur- og Fritidsforvaltningen rådgiver om og kommer med forslag til forestillinger indenfor de forskellige kunstneriske genrer, som dækker børnehavers og folkeskolers behov.

•

Der skal etableres et passende udbud af fritidstilbud indenfor de kunstneriske genrer,
som afstemmes med allerede eksisterende aktiviteter.

•

Aktiviteter for børn i Horsens Kommunes store, tilbagevendende kulturelle begivenheder
skal fortsat udvikles.

III. Lære
•

Børnenes møde med de kunstneriske og kulturelle udtryk skal forberedes og efterbearbejdes således, at børnene bibringes redskaber til at bedømme kvaliteten af de kunstneriske udtryk og forståelse af de værdisæt, der ligger til grund for de forskellige kulturelle
udtryksformer.

•

Der skal fremstilles relevante undervisningsmaterialer

•

Gæstelærere inddrages i relevant omfang

•

Lærere og pædagoger efteruddannes i relevant omfang

IV. Skabe
•

Alle børn i Horsens Kommune skal have mulighed for i løbet af deres skolegang at modtage undervisning/instruktion af en professionel kunstner med gode formidlingsevner i
udførelsen af forskellige kunstarter. Undervisningen bør fortrinsvis foregå i dertil indrettede og velegnede lokaler.

•

Horsens Kommune vil undersøge mulighederne for etablering af centrale værkstedstilbud indenfor henholdsvis teater, dans, musik og litteratur. Herudover undersøges mulighederne for billedkunst, grafik, elektroniske medier, foto- og filmaktiviteter. Der er tale om
åbne tilbud (drop-in tilbud) inden for de forskellige kunstarter for børn op til 14 år som
supplement til den etablerede, længerevarende undervisning i Kommunen.
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•

Faciliteterne skal kunne danne ramme om f.eks. kunstklubaktiviteter, undervisningsforløb af kortere eller længere varighed, de skal kunne benyttes af institutioner og skoler og
af aldersgruppen over 14 år, f.eks. om aftenen. Desuden skal husene rumme mulighed
for, at forældre og børn sammen kan deltage i aktiviteterne på visse tidspunkter, f.eks. i
weekenden.

•

Værkstederne skal kunne benyttes både af kommunens egne børn og børn, der er på
besøg i kommunen.

3. Aktører og medarbejdere
Politik:
•

Børns oplevelser med kunst/kultur skal leveres af professionelle kunstnere og fagfolk
(historikere, arkæologer, antropologer o. lign.), som samtidig er gode formidlere.

•

Børn instrueres så vidt muligt af professionelle kunstnere i de skabende processer.

•

Der tilstræbes et samarbejde mellem professionelle kunstnere, formidlere og fagfolk, lærere, pædagoger og foreningslivet.

4. Partnerskaber og ressourcer
Politik:
•

Børns ret til kunst og kultur betragtes som en fælles opgave for børneinstitutioner,
skoler, kulturinstitutioner, byplanlæggere, foreninger, kunstnere og andre aktører på
området. Der skal etableres hensigtsmæssige opgavefordelinger og samarbejdsrelationer i nødvendigt omfang.

•

Børnene skal så vidt muligt opleve kunsten, kulturarven og fremmede kulturer i de
mest hensigtsmæssige omgivelser/lokaler. Faciliteterne udstyres med det relevante
udstyr og rekvisitter.

5. Processer
Politik:
•

I forbindelse med gennemførelsen af børnekulturpolitikken indhentes erfaringer fra
ind- og udland.

•

Børnekulturpolitikken indarbejdes i udarbejdelsen af lokalplaner.

•

Der skal opstilles mål og foretages målinger/evalueringer i forhold til de enkelte tiltag
som følge af børnekulturpolitikken således, at der foregår en løbende opgørelse af
resultaterne. Under punkt 6 anføres en række mulige målepunkter. Disse fastlægges
konkret på baggrund af beslutning om politik og tilhørende handleplaner.
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6. Resultater
Horsens Kommune ønsker at måle og evaluere resultaterne af indsatsen på børnekulturområdet på f. eks. følgende felter:
Brugerresultater:
Eksempler på målepunkter:
- antal kunstarter
- antal brugere/klasser/hold
- antal kurser
- antal oplevelser (koncerter, udstillinger, forestillinger)
- antal kulturelle aktiviteter - kulturarv
- antal kulturelle aktiviteter - fremmede kulturer
- kvalitet af tilbud
- hvilke brugere
- tilfredshedsundersøgelser
- deltagernes trivsel
Medarbejderresultater:
Eksempler på målepunkter:
- Uddannelsesbaggrund - professionelle kunstnere og kulturaktører
- Efteruddannelse af lærere og pædagoger
- Etablering af nye samarbejder/netværk

Samfundsresultater:
Eksempler på målepunkter:
- betydning for skolen/børnehaven/familien
- betydning for kommunen (f.eks. tilflytning)
- avisartikler
- TV/Radio
- udstillinger/demonstrationer
Økonomiske resultater:
Eksempler på målepunkter:
Budget
- anlægs- og driftsudgifter til kulturhuse
- hjemmesideetablering samt redaktion
- personaleressourcer i Kultur- og Fritidsforvaltning
Regnskab
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C. Handleplaner
Prioriterede handleplaner
1. Kunstskoler
Der afsættes ressourcer til at
- udvikle professionelle danseaktiviteter (moderne dans) for børn og unge i institutions- og
skoletiden samt i fritiden
- udvide Billedskolens aktiviteter
- udvide Teaterskolens aktiviteter til at dække hele kommunen
- udvide Musikskolens sammenspilsaktiviteter
- udvikle aktiviteter indenfor film og elektroniske medier
2. Værkstedstilbud
Der afsættes ressourcer til at etablere åbne værkstedstilbud centralt i Horsens indenfor
- dans
- teater
- musik
- elektroniske medier og film
- billedkunst
- litteratur
Handleplan 1 og 2 søges i videst mulig omfang realiseret gennem det nye kulturhus på den
gamle ”slagtergrund” i Horsens.
3. Skoletjeneste
Der afsættes ressourcer til etablering af en skoletjeneste ved museerne i Horsens Kommune
4. Information
Der afsættes ressourcer til en forbedret information til børn og unge om aktiviteter for børn
og unge i kommunen (hjemmeside og annoncering)
5. Børnekulturdag
Der afsættes ressourcer til gennemførelse af en årlig børnekulturdag
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