Handleplan.
Indførelse af ”Brønderslev Kommunes kulturelle rygsæk.”
•
•

Fra politisk hold er der aftalt et minimum antal af kulturoplevelser,
som kommunens børn og unge skal præsenteres for i deres institutioner, indenfor definerede aldersgrupper. ( se nedenfor)
Der nedsættes 3 arbejdsgrupper, der én gang om året udarbejder kataloger med konkrete tilbud, som børneinstitutioner, skoler m.m. kan
vælge ud fra.

Flg. arbejdsgrupper nedsættes:
1 gruppe for småbørnsområdet 0- 6 år
1 gruppe for grundskoleområdet Bh.kl. – 6. klasse
1 gruppe for ungeområdet. 7.kl. – 18 år
Arbejdet i arbejdsgrupperne koordineres af fritids- og kulturkonsulenten.
Medlemmer af arbejdsgrupperne:
• Pædagoger og lærere, der arbejder med de pågældende aldersgrupper.
• Repræsentanter for andre kommunale institutioner, som musikskolen,
billedskolen, naturskolen, biblioteket, ungdomsskolen m.fl.
• Repræsentanter fra ungdomsrådet i gruppen for 7. kl. – 18 år
Kommunens idræts- og spejderforeninger inddrages i planlægning og afvikling af tilbuddene indenfor idræt og natur.
Praksis:
• Ansvaret for, at børnene op til og med 9. klasse får det vedtagne antal
kulturtilbud, påhviler dagplejen, vuggestuen, børnehaven og skolen,
men det tilstræbes at inddrage især de mindre børns forældre så meget som muligt.
• Tilbuddene til de mindste børn lægges så vidt muligt i nærområdet,
mens større børn og unge også skal deltage i aktiviteter udenfor
kommunegrænsen.
Alle oplevelser, der er opregnet nedenfor, skal være med kvalificerede / udefrakommende udøvere og instruktører. De oplevelser, som
pædagoger og lærere selv står for, er ikke medregnet i nedenstående.
Antal kulturtilbud
0-3 år
Alle børn skal, inden de fylder 3 år mindst have
1 teateroplevelse
1 musikoplevelse

1 møde med en billedkunstner.
1 besøg på børnebiblioteket eller i bogbussen **.
3-6 år
Alle børn skal, i den periode de går i børnehave mindst have:
1 teateroplevelse.
1 musikoplevelse
1 filmoplevelse i biografen
1 besøg på et kunstmuseum med kyndig vejledning.
1 ekstraordinær* naturoplevelse.
1 møde med en forfatter i børnehaven
1 møde med en billedkunstner i børnehaven
1 besøg pr.år i folkebibliotekets børneafdeling eller i bogbussen**.
Bh. klasse – 3 klasse
Alle børn skal i den periode, hvor de går i 0- 3. klasse mindst have.
1 teateroplevelse eller en danseoplevelse
1 musikoplevelse
1 filmoplevelse i biografen
1 møde med en forfatter
1 besøg på kunstmuseum
1 besøg på historisk/ lokalhistorisk museum
1ekstraordinær* naturoplevelse
1 idrætsoplevelse / danseoplevelse
1 ekstraordinær* idrætsaktivitet
1 besøg pr. år i folkebibliotekets børneafdeling eller i bogbussen. **
4- 6 klasse
Alle børn skal i den periode, hvor de går i 4.- 6 klasse mindst have:
1 teateroplevelse eller en danseoplevelse
1 musikoplevelse
1 filmoplevelse i biografen
1 møde med en forfatter
1 møde med en billedkunstner
1 besøg på historisk/ lokalhistorisk museum
1 ekstraordinær* naturoplevelse
1 idrætsoplevelse / danseoplevelse
1 ekstraordinær* idrætsaktivitet
1 besøg pr. år i folkebibliotekets børneafdeling eller i bogbussen.**
7. - 9.klasse
Alle teenagere skal i den periode, hvor de går i 7. – 9. klasse mindst have:
1 teateroplevelse eller en danseoplevelse
1 musikoplevelse
1 filmoplevelse i biografen
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møde med en forfatter
møde med en billedkunstner
besøg på historisk/ lokalhistorisk museum
ekstraordinær* naturoplevelse
idrætsoplevelse / danseoplevelse
ekstraordinær* idrætsaktivitet.
Besøg pr. år på folkebiblioteket **

Unge mellem 16 og 18 år.
• Brønderslev Kommune vil arbejde for, at der indenfor kommunen bliver et rigt kulturtilbud til unge i form at teater, musik og idrætsoplevelser. Desuden vil der blive arrangeret besøg på kultur og idrætsinstitutioner udenfor kommunen. Kendetegnet for tilbuddene til denne
målgruppe er, at de hovedsagelig vil ligge udenfor normal undervisningstid, og det er frivilligt at deltage. For at tiltrække aldersgruppen satses på virkelig professionelle kunstnere.
• Der bør være adgang til disse meget professionelle oplevelser for alle
kommunens unge fra 13 år og op, selvom en del af gruppen får tilbud
via folkeskolen. Kommunens ungdomsråd skal have stor indflydelse på
sammensætningen af” ungdomspakken.”
Forklaring til rygsækkens indhold.
• *Ekstraordinær - skal forstås som en aktivitet, hvor der er en udefrakommende instruktør f.eks. fra en af kommunens idræts foreninger,
spejder foreninger eller naturskolen. Børn og unge kan også deltage i
en aktivitet i foreningens lokaler eller på naturskolen.
•

**Besøget på biblioteket indbefatter én gang i hver af de 3 perioder
fra bh.kl.- 9 .klasse en rundvisning af bibliotekspersonalet. De øvrige
år forudsættes alle børn at besøge biblioteket og deltage i valget af
materialer, der lånes til institutionen.

Praktiske bemærkninger. ,
• Tilbuddene fordeles så vidt muligt ud på de enkelte årgange, så der på
hver eneste af de ni årgange i folkeskolen er både en professionel opførelse og en aktivitet, hvor børnene/ de unge selv er aktive sammen
med en kvalificeret udefrakommende person.
• Mange af oplevelserne kan børn og unge få, ved at kunstnere og andre
besøger institutionerne, men mindst én teateroplevelse, én musikopførelse og flere idræts- og naturoplevelser i det 9årige forløb, bør finde
sted i henholdsvis teatersal, koncertsal eller idræts- og naturfaciliteter
udenfor skolen.
• De regionale ordninger som 1 hel kunstner til ¼ pris, skolen / rød stue
i biografen samt skolekoncerter bør anvendes i videst muligt omfang.
De udefrakommende instruktører kan desuden findes indenfor kom-
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munens eget fritidsliv (idræt og spejdere) eller foreningernes organisationer som DGI DIF og DUF.
Udnyttelse af personalets egne ressourcer.
• Der er rundt omkring i institutioner og skoler ansat folk, der har særlige evner indenfor f.eks. billedkunst, dans eller andet. Lad os få udbredt kendskabet hertil og udnytte disse ressourcer til gavn for børn
og unge gennem udveksling af personale mellem institutionerne.
Kultur – også i fritiden og for familier.
• Indholdet i ”Den kulturelle rygsæk” retter sig for de 0- 13åriges vedkommende mod den tid de tilbringer i institutioner og skoler.
• For at gøre Brønderslev Kommune til en endnu mere attraktiv bosætningskommune for børnefamilier, vil der også blive satset på tilbud i
fritiden,
• Der kan evt. tilbydes en abonnementsordning, hvor familierne kan
købe en samlet pakke med f.eks. 3-4 årlige kulturtilbud rettet mod bestemte aldersgrupper og deres forældre.
• Indholdet af pakken kan skifte fra år til år, og der bør være forskelligt
indhold til forskellige aldersgrupper.
• Abonnementspakken skal være et ekstra tilbud som ikke skal erstatte
børnebibliotekets nuværende ”gratis” enkeltforestillinger.
Børnemesse
• For at synliggøre kommunens mange fritids- og kulturtilbud overfor
børn, familier og pædagoger, bør der hvert andet år afholdes en
messe, hvor der er fokus på børn fra 0- 13 år.
På messen kan:
• Foreninger præsentere deres tilbud til børn og familier.
• Børnene afprøve fritidstilbud i workshops.
• Kunstnere inspirere pædagoger og vise deres tilbud til institutioner.
Ungdomsmesse
• For at fastholde de unges interesse for at deltage i fritids- og kulturlivet, ungdomsskolen m.m. bør der hvert andet år afholdes en messe
specielt målrettet de unge. Her skal de unge præsenteres for hele paletten af tilbud.
• For at give messen synlig effekt, bør den afvikles i undervisningstiden,
og undervisningstiden kan den ene dag om året flyttes fra fredag til
lørdag, af hensyn til deltagelse af de frivillige foreningerne. Når messen afholdes i undervisningstiden, vil de unge samtidig kunne præsenteres for sundhedsfremmende tiltag som f.eks. rygestop.
Handleplanen er vedtaget i efteråret 2009.
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