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PRESSEMEDDELELSE 

Samarbejde skaber flere muligheder for billedkunsten 
 
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har med støtte fra Undervisningsministeriet søsat 

et projekt, der skal belyse og befordre samarbejder mellem folkeskoler og billedskoler i Danmark – 

krydret med de første erfaringer med Den åbne skole. 

 

Kortlægning, dokumentation og modelbeskrivelser 

Kompetencecentret har som hovedopgave at samle og synliggøre hele den visuelle fødekæde for 

at skabe gode muligheder og rammer for arbejdet med børn, unge og billedkunst. Som et led heri 

skal det nye modelprojekt kortlægge de eksisterende samarbejder mellem folkeskoler og 

billedskoler og bidrage til at udvide og udvikle dem. Der foregår allerede mange gode 

samarbejdsprojekter rundt omkring i landet, f.eks. med hjælp fra Statens Kunstfonds 

Huskunstnerordning; men projekterne er for det meste kortvarige, og erfaringerne fra dem kan 

hurtigt blive glemt i en travl hverdag. Modelprojektet skal derfor: 

 

 indsamle konkrete eksempler på samarbejds- og organiseringsformer, der bygger oven på 

gode lokale undervisningsforløb 

 videreformidle forskellige samarbejdsformer og erfaringer fra både små og store 

kommuner og 

 etablere modeller for et mere kontinuerligt og varigt samarbejde i kommunerne. 

 

I november 2014 blev der ansat en projektleder, og kort efter blev en følgegruppe med 

repræsentanter fra billedskolerne, billedkunstlærerne og Undervisningsministeriet nedsat. 

 

Den åbne skole i virkeligheden 

Modelprojektet er særligt relevant set i lyset af den nye folkeskolereform, hvor skolerne nu i 

højere grad er forpligtede til at åbne sig over for det omgivende samfund og indgå i samarbejde – 

blandt andet med billedskolerne. Men hvordan udmøntes Den åbne skole ude i kommunerne? Har 

skolerne i virkeligheden nok at gøre med at holde skindet på næsen og skruen i vandet i den nye 

hverdag efter skolereformen? Det kan modelprojektet måske også komme med et bud på. 

 

On the road med interviews 

I øjeblikket er projektlederen i gang med at afdække de eksisterende samarbejder og derudfra 

tilrettelægge en interviewrunde. I projektets næste fase skal hun nemlig rundt i landet og tage 

temperaturen på samarbejdet mellem folkeskole og billedskole – og ikke mindst finde de gode 

samarbejdsmodeller, der kan begejstre og inspirere andre kommuner. 

 

 

”Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler” er et projekt under Kompetencecenter for børn, 

unge og billedkunst (www.kbub.dk). Det er støttet af Undervisningsministeriet og løber hele 2015. 

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Tine Engel Mogensen på 

tine@bornkunstogbilleder.dk eller på mobil 20 29 19 89. 

http://www.kbub.dk/

