
FOKUS samtaler
Fredag d. 26. august 2016, 
Kulturmødet på Mors

1. FOKUS-samtale
Kunst og dannelse i skolen - Fredag kl. 9.00-10.15 på 
Pavillonscenen 
Arrangører: Levende Musik i Skolen og Kulturprinsen.
Moderator: Ulla Voss Gjesing

Folkeskolens formål er at danne de kommende 
generationer til hele mennesker og samfundsborgere. 
Hvordan kan og skal kunst, kultur og skole berige 
hinanden?

Paneldeltagere: 
• Lars Geer Hammershøj, forsker DPU
• Efva Lilja, direktør og kunstnerisk leder Dansehallerne 
• Jens Vase, formand for Danske Skoleelever
• Claus Hjortdal, formand for Skoleledere 
• Rasmus Edelberg, næstformand Skole og Forældre
• Anette Grønholt Andersen, bestyrelsesmedlem og 

redaktør KFPLC

2. FOKUS-samtale
Praktisk filmproduktion - Fredag kl. 10.15-11.30 ved 
Brøndum 
Arrangør: Station Next
Moderator: Ulrik Krapper.

Børn skal lære at bevæge sig refleksivt og kritisk 
i det digitale landskab og lære at skabe deres 
egne udtryk. Filmmediet er et godt dannelses- og 
kompetence-redskab til dette.

Paneldeltagere:
• Projektleder “Film for børn og unge”, Anne Bertram
• Forskningsassistent, Ann-Alicia Thunbo Ilskov
• Undervisningskonsulent DFI, Martin Brandt-Pedersen
• Kulturchef i Odense Kommune - og formand for den 

administrative styregruppe for Kulturregion Fyn, Ellen 
Drost

• Lærer Tingagerskolen, Palle Drost
• Animator, medlem af taskforce af proffe filmfolk, Nana 

Torp

3. FOKUS-samtale
Samskabelse mellem skoler, kulturinstitutioner og 
kunstnere - Fredag kl. 12.15-13.45 på Fjordscenen 
Arrangører: Kulturens Laboratorium & Levende Musik i 
Skolen.
Moderator: Cecilia de Jong 

Taler kunsten og skolen forskellige sprog, eller 
kan det lykkes at mødes i et fælles tredje og 
skabe projekter med både høj kunstnerisk og 
læringsmæssig værdi?

Paneldeltagere: 
• Christian Elovara Dinesen, kunstner 
• Ingrid Vatne, museumsinspektør Museum Vestfyn 

ivian Møberg, skoleleder Grindsted
• Mette Katrine Jensen, musiker 
• Dan Tygesen, lærer

4. FOKUS-samtale
Scenekunst på skoleskemaet - en national strategi? - 
Fredag kl. 14.00- 16.00 i Kulturscenens debatsal
Arrangører: Pernille Welent Sørensen, Teatercentrum og 
Gitta Malling, Limfjordsteatret.
Moderator: Karsten H. Thygesen, procesguide.dk 

Scenekunst på skoleskemaet, er en samtale og 
en proces uden panel og paneldeltagere. Der er 
inviteret et bredt udvalg af ressourcepersoner med 
forskellige tilgange og perspektiver til samtalen: 
Fagfolk fra såvel skole som teaterverden, fra 
praksisniveau til beslutningstagere. Kom og 
deltag…

5. OPSAMLING
På dagens 4 FOKUS-samtaler - Fredag kl. 21.00-22.30, 
sal 1
Arrangør: FOKUS
Moderator: Emilie van Hauen

Kunst og skole har det til fælles, at de begge har at 
gøre med dannelse og kreativitet. Hvordan sikrer 
vi engagement og kompetencer, der kvalificerer 
og udvikler partnerskaber mellem kunst, kultur og 
skole? 

Paneldeltagere: 
• Ebbe Høyrup, Levende Musik i Skolen, FOKUS
• Henrik Køhler, Teatercentrum, FOKUS
• Ulrik Krapper, Station Next, FOKUS
• Ulla Voss Gjesing, Kulturprinsen, FOKUS
• Poul Erik Christensen, Region Midt
• Lauge Larsen, Morsø Kommune
• Per Møller Jensen, Viborg Kommune



FOKUS samtaler
Fredag d. 26. august 2016, 
Kulturmødet på Mors

Om FOKUS

FOKUS, Forum for Kunst og Kultur i Skolen 
er et netværk af nationale kulturformidlings- 
institutioner og kulturelle kompetencecen-
tre, der arbejder professionelt for integra-
tion af kunst og kultur i skolen.

FOKUS-institutionerne har mange års 
erfaringer med samarbejde med lærere om 
kunst- og kulturaktiviteter i skoler.

FOKUS består af: Børns Møde Med Kunsten, 
Dansehallerne, DATS, Kulturprinsen, Kultur-
region Fyn, Levende Musik i Skolen, Station 
Next, Teatercentrum og Teaterhuset Filuren

Formålet med FOKUS er

• At Kvalificere skolernes brug af kunst & 
kultur

• Styrke læringspotentialet i kunst & kultur

• Skabe sammenhæng og overblik for 
muligheder for kunst og kultur i skolerne

• At være dialogpartner og rådgive om 
modeller, ordninger og tilbud

Info / kontakt:

facebook.com/kunstkulturskole

ebbe@lms.dk

Kulturmødet på Mors
• Den 25.-27. august 2016 •
FOKUS har taget initiativ til et dialogforløb omkring 
DANNELSE, KUNST, KULTUR og SKOLE. På Kulturmødet 
kan du opleve fem FOKUS-samtaler med forskellige 
fagfolk. Disse samtaler skal kvalificere det videre 
dialogforløb vedr. kunst og kultur skolen.

Se mere om 
programmet

Klik her

http://kulturmoedet.dk/program2016.aspx#0?end=15
https://www.facebook.com/kunstkulturskole
mailto:ebbe%40lms.dk?subject=ang.%20FOKUS
https://www.facebook.com/kunstkulturskole
mailto:ebbe%40lms.dk?subject=ang.%20fokus

