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Udvidet organisationsdiagram og projektbeskrivelse – udleveret d. 20.09.18, Inddragelsesdag for Legekunst m. tilføjelser i 
organisationsdiagrammet.  
 

Hvad er Legekunst? 

Legekunst er et praksisbaseret aktionslærings- og forskningsprojekt med fokus på, hvordan vi gennem kunst og kultur kan 

fremme børns leg og dannelse. Projektperioden er på 4 år med start april 2019 (projektmodningsperiode efterår 2018 - primo 

2019). Legekunst udløber bl.a. af Nordea Fondens møderække omkring temaet ”Kreativ barndom og gode liv”, som forsker 

Lars Geer Hammershøj var koordinator af1 og kobler teoretisk og praktisk viden om børnelivet (0-6 år)i fællesskaber, leg og 

dannelse gennem kunst og kultur.  Legekunst imødekommer den gennemgående anbefaling om større og tættere samarbejde 

blandt forskere, praktikere, uddannelsesinstitutioner og fonde, samt behovet for at voksne omkring børn leger og har viden 

om legens betydning særligt i et digitalt samfund.  

 

Projektet undersøger, udvikler og formidler en naturlig logik for processerne og bevidsthed om roller og didaktik. Projektet 

giver et fagligt løft på dagtilbudsområdet. Hertil vil de involverede parter danne rammen om et netværk af regionale 

legekunstcentre som fem flagskibe med ambassadører rundt i regionerne. Ved at danne og styrke relationerne på tværs af 

professioner bidrager vi til at hæve bevidstheden i egen og andres praksis og i det fællesskab der er skabt. Betydningen af 

villen, viden og skullen og håndværksmæssige færdigheder og ikke mindst en brobyggende betydning er centrale elementer 

i projektet. Projektet udfordrer og undersøger ”Det unødvendiges nødvendighed” ved at have hhv. leg og kunst som et fælles 

tredje. Projektet er ligeledes et bidrag en i konkretiseringen af Den Styrkede Læreplan og forståelsen af Åbne Dagtilbud. 

Igennem styrkede relationer og kompetencer tilstræbes en forankring af fællesskaber og fælles sprog mellem professionerne 

og viden funderet i forskning. Den kulturelle fødekæde styrkes og der kobles relationer mellem fagligheder, der genererer ny 

viden. Projektet har en struktur der gør, at man selv kan styre og udvikle lokalt og stadig udveksle regionalt og nationalt. 

Projektet kan udvikle sig til flere kommuner i hver region og/eller flere bredes til flere dagtilbud i hver kommune (se udspil til 

organisationsdiagram senere i dokumentet). Stadig er hensigten at fungere som faglige fyrtårne i regionerne og løfte 

forskningen og formidlingen lokalt, regionalt og nationalt. Erklæringen er at give plads til hinanden i fælles udvikling, sætte 

leg, dannelse og fællesskaber i fokus igennem kunst og kultur og mest af alt at børnene oplever større plads til udvikling.  

 

Igennem projektets levetid vil vi undersøge, hvordan man i dagtilbud arbejder sammen med børnene om kunsten at lege, 

udtrykke og danne sig i mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Vi vil opnå mere viden om hvordan dagplejere, pædagoger, 

kunstnere, kulturformidlere og -institutioner i ligeværdige processer kan opnå nye kompetencer, der fremmer leg, barnets 

perspektiv og æstetisk dannelse i børnenes hverdag. Herigennem udvikles kvalitet i en praksis, der fremmer det gode børneliv 

med leg, æstetiske erfaringer og dannelse. Det enkelte barn oplever sig selv og verden i nye sammenhænge – og det gør alle 

øvrige parter i projektet også. De voksne omkring børnene sætter rammer for børnenes møder med kunst og kultur og får 

parallelt med også et fagligt løft i formidlingen og et forum for udveksling på tværs af fagligheder, institutioner og sektorer. 

Legekunst skal på samme tid gennem aktionsforskning undersøge, implementere og styrke det gode småbørnsliv og gennem 

praksisforløb med en legende, eksperimenterende, kunst- og kulturinspireret tilgang sætte barnet i centrum. I 

praksisforløbene indgår den fælles refleksion (aktionslæring) som en central del, idet Kulturprinsen gennem adskillige tidligere 

projekter har høstet bred erfaring med refleksionens betydning for forandring og implementering af nye vaner i 

institutionernes hverdagspraksis, f.eks. i projektet Europæiske Kulturbørn og KULT-projektet. (se links fra power point fra 

inddragelsesdag d. 20. sept. 2018)  

 

Tanja Phaff Louring, projektleder, tjl@kulturprinsen.dk  
Karoline B. Rasmussen, projektkoordinator kabr@kulturprinsen.dk 
Ulla Voss Gjesing, centerchef, uvg@kulturprinsen.dk  
  

                                                                 
1 Rapport ”Kreativ Barndom” af Lars Geer Hammershøj 
https://nordeafonden.dk/sites/nordeafonden.dk/files/media/documents/filer/kreativ_barndom/kreativ-
barndom_rapport_dec-2017.pdf  

mailto:tjl@kulturprinsen.dk
mailto:kabr@kulturprinsen.dk
mailto:uvg@kulturprinsen.dk
https://nordeafonden.dk/sites/nordeafonden.dk/files/media/documents/filer/kreativ_barndom/kreativ-barndom_rapport_dec-2017.pdf
https://nordeafonden.dk/sites/nordeafonden.dk/files/media/documents/filer/kreativ_barndom/kreativ-barndom_rapport_dec-2017.pdf
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Organisationsdiagram, Legekunst 
 

 

 
 

Organisationsdiagrammet er et udkast og er udarbejdet på baggrund af etablerede samarbejder/interessetilkendegivelser 

og eksempler på projektets mulighed for regional og kommunal forskellighed. Det skal ses som et udspil – og der er plads 

til ændringer og ikke mindst udvidelse.   

National projekt-

styregruppe

regionalt 
legekunstcenter

Koordinator -
Hjørring

kommunale 
projektgrupper

År 1

Hjørring og Thisted

År 2

Hjørring og Thisted

År 3 Hjørring og Thisted 

og tre kommuner mere Aalborg,

Brønderslev & Morsø?

År 4 Hjørring og Thisted og tre o 
kommuner mere Aalborg, 

Brønderslev, Morsø ?

regionalt 
legekunstcenter

Koordinator -
Viborg

kommunaleprojek
t grupper 

år 1 : Viborg, Skive, Aarhus, 
Ikast/Brande Kommune

År 2 : Viborg, Skive, Aarhus, 
Ikast/Brande Kommune

År 3: Viborg, Skive, Aarhus 
Ikast/Brande,  Silkeborg , Randers , 
Hedensted, Mariagerfjord og  Nord 

Djurs Kommune  

År 4:Viborg, Skive, Aarhus, 
Ikast/Brande, Silkeborg, Randers 

Hedensted, Mariagerfjord og Nord 
Djurs Kommune

regionalt 
legekunstcenter

Koordinator - hhv. 
Jelling og Kolding

kommunale 
projektgrupper

År 1

Jelling, Vejle og Varde Kommune

År 2

Jelling, Vejle ,Varde og Kerteminde 
Kommune

År 3 Jelling, Vejle, Varde, Odense og 
Esbjerg Kommune

År 4 Jelling, Vejle, Varde, Odense og 
Esbjerg Kommune og evt. to 

kommuner mere

Fredericia, ?

regionalt 
legekunstcenter

Koordinator -
Roskilde

kommunale 
projektgrupper

År 1

Roskilde, Vordingborg, Kalundborg  
Holbæk, Guldborgsund

År 2

Roskilde, Vordingborg, Kalundborg  
Holbæk, Guldborgsund

År 3

Roskilde, Vordingborg, Kalundborg  
Holbæk, Guldborgsund,

År 4

Roskilde, Vordingborg, Kalundborg  
Holbæk, Guldborgsund

regionalt 
legekunstcenter

Koordinator -
København

kommunale 
projektgrupper

År 1

København,  Tårnby

Frederiksberg , 

Høje Tåstrup, Ballerup

År 3 

København,  Tårnby

Frederiksberg , 

Høje Tåstrup, Ballerup 

År 3

København,  Tårnby

Frederiksberg , 

Høje Tåstrup, Ballerup og  2-3 
kommuner 

År 4 København,  Tårnby

Frederiksberg , 

Høje Tåstrup, Ballerup og  2-3 
kommuner 

Forskningsdelene
Nationalt legekunstvejleder-

netværk
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Hvem deltager hvor – Legekunst, organisering 

National følgegruppe:  
- Projektejer: Kulturprinsen, Ulla Voss Gjesing 

- Projektleder fra Kulturprinsen, Tanja Phaff 

Louring 

- Forskningskoordinator: Lars Geer Hammershøj 

- Børne- og kulturchefforeningen: dagtilbud 

- Børne- og kulturchefforeningen: kultur 

- Forskningschef fra en af prof. Højskolerne  

- Forskningschef fra et af universiteterne  

- Medlem fra hvert regionalt kraftcenter: regional 

legekunstkoordinator 

- DMKL/DAMUSA – 1 fra musik- og kulturskolerne 

- BUPL 

- KL ? 

Mødes 1 gang årligt i fbm årlig legekunstkonference 
 
(datoudspil: torsdag d. 15.08.19) 
 

Forskningsdel: Koordinering, forskningsprojekter: UC og 
uni 

- Forskningskoordinator (koordinering af 

forskningsdelen) 

- Aktionsforskningsgrupper 

- Ph.d.-projekter  

- Forskningsprojekter  

- Forskningsledelse af forskningsprojekter  

- Forskningsnetværk (nationalt og internationalt) 

- Vejledere 

- Repræsentanter fra studerende? 

Mødegange og datoer aftales med forskningskoordinator, 
Lars Geer Hammershøj 

National styregruppe 
Projektejer: Kulturprinsen, Ulla Voss Gjessing 
Projektleder; Kulturprinsen, Tanja Phaff Louring 
kommunikationsmedarbejder fra Kulturprinsen 
Forskningskoordinator; Lars Geer Hammershøj 
De 5 legekunstkoordinatorer  
 
Mødes 2-3 gange årligt og deltager på projektets årlige 
konference   
(datoudspil: torsdag d. 07.03.19) 

Kommunal projektgruppe i de enkelte kommuner 
- Lokal projekttovholder/ Legekunstvejleder 

- Regional projektkoordinator (UC) 

- Dagtilbuds chef/konsulent  

- Kulturskole/bibliotek/kulturinstitution 

- Kulturforvaltning/kulturkonsulent 

- Forsker 

- Repræsentanter fra enkelte 

institutioner/dagpleje 

- Repræsentanter fra studerende -? 

Mødegange: ? Første mødegang primo april 2019 

Regionalt legekunstcenter styregruppe 
- Regional koordinator (UC) 

- Projektleder fra Kulturprinsen 

- Lokale legekunsttovholdere fra kommunerne 

- Forsker(e) 

- Institutionsleder – repræsentant 

- Kultur- og musikskole – bibliotek – 

repræsentant 

Funktion: Sparringsgruppe for den regionale koordinator 

Legekunstvejleder netværk 
- Projektleder 

- Legekunstvejledere fra kommunerne 

- Legekunstkoordinator 

 

National konference, Legekunst 
primo dec. 2019 

Arbejdsgruppe i det enkelte dagtilbud:  
Dagtilbudsleder, kunstner, pædagog, studerende, den 
kommunale Legekunstvejleder og evt. forsker 
 
Mødegange: Varierer alt efter hvor tæt forskningen er på 
praksis. Vigtigt at bygge bro, sikre god dialog og 
forventningsafstemning mellem parter.  
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BESKRIVELSE AF  DEN REGIONALE LEGEKUNSTKOORDINATOR 

• Projektets regionale profil, formidler af og ambassadør for projektet regionalt.  

• Regional kontaktperson for forskere og kommunale tovholdere tilknyttet projektet og ansvarlig for 

koordinering af forskning regionalt 

• Økonomi- og budgetansvar for kommuner i regionen m. afrapportering til Kulturprinsen 

• Økonomi- og budgetansvar for regional legekunstcenterøkonomi m. afrapportering til Kulturprinsen 

• Afrapportering til national styregruppe  

• Sammen med Kulturprinsen at planlægge og gennemføre 3x3 timers legekunstvejlederkursus.  

• Supervisering af legekunstvejledere i regionens kommuner 

• Facilitere samarbejdet mellem pædagoguddannelse og de deltagende kommuner (konkret gennem den 

kommunale legekunstvejleder/tovholder som er ansvarlig for formidling og facilitering lokalt)  

• Afstemme forventninger med involverede parter 

• Sikre kommunernes udarbejdelse af dokumentation, evaluering af aktiviteterne samt formidling af resultater 

• Planlægning og gennemførelse af konference og seminar (heldagsmøder 4 regionale, 3 nationale og 2 

halvdalgsmøder pr. halvår pr. kommune):  

- Planlægning af årligt netværksmøde med regionale kulturinstitutioner og kunstnere ifht 

erfaringsudveksling, didaktik og formidling, samt sikre dette deles på en platform 

- Afholde 3 årlige legekunstvejleder-dage (hvor Kulturprinsen og regionale forskningsdel inviteres med) 

- Deltage på årlige legekunstkonferencedag 

- Deltagelse i idéudveksling på tværs af de regionale kraftcentre  

Koordinatoren er placeret på en pædagoguddannelse i regionen. Den regionale legekunstkoordinator kan også 
være Legekunstvejleder i egen kommune.  
Det kan være muligt at placere koordinatoropgaver på andre UCér, dog med en hovedansvarlig 
legekunstkoordinator. 
 
Der vil være jævnlig kontakt til både den nationale projektleder v. Kulturprinsen og kontakt til 
forskningskoordinatoren v. DPU  
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BESKRIVELSE AF  DEN K OMMUNALE LEGEKUNSTVEJLEDER 

• Legekunstvejleder, en kommunal procesfacilitator funktion 

• Facilitere dagtilbudslederne som ansvarlige for aktionslæringsmøder 

• Planlægning, gennemførelse og evaluering af introforløb for deltagende institutioner, hvor de konkrete 

metoder introduceres og afprøves gennem workshops – refleksiv praksislæring. 

• Forventningsafstemning mellem dagtilbud og kunstnere og kulturinstitutioner (og evt. øvrige parter) 

• Deltage i 3x3 timers kursus som legekunstvejleder 

• Modtage supervision fra regional legekunstkoordinator 

• Deltage i 3 årlige regionale vejlederdage 

• 1 årlig konference hvor både forskning og praksis deltager 

 

 

 

• Idé: Etablering/videreførelse af Kulturel markedsdag for pædagoger (som en årlig tilbagevendende 

begivenhed). En event hvor kulturinstitutionerne får mulighed for at præsentere næste års tilbud med 

særligt fokus på dagtilbudsområdet 0 – 6 år. Center for undervisningsmidler får mulighed for at præsenterer 

nyeste materialer på området og studerende præsenterer didaktiske legekunstforløb, som drøftes af 

deltagerne. Dette kan suppleres af kunstneriske inspirationsforløb. 

 

Det kan være forskellige professioner i de enkelte kommuner, der er legekunstvejleder i de enkelte kommuner, 

eks. Dagtilbudsleder, pædagogisk konsulent, kulturkonsulent, evt. i enkelt kommune UC-Legekunstkoordinator) 
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BESKRIVELSE AF  DEN K OMMUNALE LEGEKUNSTTOVHOLDER 

• Koordinere aktiviteterne lokalt 

• Kontrakter mellem dagtilbud incl. studerende, kunstnere og kulturinstitutioner  

• Kontakt med kommunale legekunstvejleder og regionalt legekunstkoordinator 

• Deltage i 3 årlige regionale vejlederdage 

• 1 årlig konference hvor både forskning og praksis deltager 

• Økonomiansvar på kommunalt plan og afrapportering til regional legekunstkoordinator og Kulturprinsen 
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Overordnet procesplan, Legekunst: Kulturudvikling og praksisudvikling.  

OBS: Dette er et meget første udkast!!! Input modtages gerne. 

 

 

 

År Indhold /hvad sker 

2018 Projektmodningsfase, samarbejdsaftaler etableres, fondsøgning.  

Projektet bygger videre på etablerede samarbejder, styrker disse og etablerer nye der 

skal være med til at styrke børns oplevelse og møde med kunst og kultur i dagtilbud.  

Legekunst i dagtilbud (kulturinstitutioner før-under-efter m. børn, pædagoger, kunstnere, 

pædagogstuderende, forældreinddragelse, ledelse og legekunstvejleder – faciliteret af 

legekunstvejleder) 

(I oktober er der lavet aftaler med Hjørring, Aarhus, Viborg  (Thisted til Rundt om Kunsten) 
I november er der lavet aftaler med Roskilde, Holbæk, Ikast/Brande, Varde, København 
Vi arbejder på et debatmøde i København) 

 

Endelig projektbeskrivelse og fondsøgning dec. 2018. 

Her er alle samarbejdsaftaler hentet hjem 

2019 Endelig fondsøgning og behandling af ansøgning februar 2019 

Udvikling af legekunstvejleder-kurser, med første kursusstart efterår 2019 

Indsamling af forskningsempiri 

Legekunst i dagtilbud (kulturinstitutioner før-under-efter m. børn, pædagoger, kunstnere, 

pædagogstuderende, forældreinddragelse, ledelse og legekunstvejleder – faciliteret af 

legekunstvejleder) 

Udveksling på tværs af fag, funktioner, dagtilbud, kommuner og regioner.  

Vigtige datoer:  

7. marts national styregruppe 

primo april alle kommunale projektgrupper i gang 

primo maj regionale styregrupper mødes 

national følgegruppe 15. august 

møder mellem regionale legekunstvejledere uge 40-41 

Torsdag d. 5. december 2019 første nationale Legekunstkonference (krydsfelt 

mellem praksis og forskning) 

2020 Afvikling af legekunstvejleder-kurser, 

Indsamling af forskningsempiri – begyndende analyse  

Legekunst i dagtilbud (kulturinstitutioner før-under-efter m. børn, pædagoger, kunstnere, 

pædagogstuderende, forældreinddragelse, ledelse og legekunstvejleder – faciliteret af 

legekunstvejleder) 

Udveksling på tværs af fag, funktioner, dagtilbud, kommuner og regioner.  

Årlig konference  
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2021 Forskningsanalyse og formidling 

Publikation 

Legekunst i dagtilbud (kulturinstitutioner før-under-efter m. børn, pædagoger, kunstnere, 

pædagogstuderende, forældreinddragelse, ledelse og legekunstvejleder – faciliteret af 

legekunstvejleder) 

Udveksling på tværs af fag, funktioner, dagtilbud, kommuner og regioner.  

Årlig konference 

2022 Projektevaluering og videre forankring.  

Legekunst i dagtilbud (kulturinstitutioner før-under-efter m. børn, pædagoger, kunstnere, 

pædagogstuderende, forældreinddragelse, ledelse og legekunstvejleder – faciliteret af 

legekunstvejleder) 

Udveksling på tværs af fag, funktioner, dagtilbud, kommuner og regioner.  

Årlig konference 

Afrapportering og evaluering – og videre forankring regionalt, kommunalt?  

2023 

og 

frem 

Dannelse, leg og fællesskaber er synlige og usynlige elementer og begreber i 

dagtilbuddet. Alle æstetiske aktører har et fælles sprog og/eller en bevidsthed om 

forskellige måder at forstå og omsætte begreberne på. Dette skaber større plads til 

udfoldelse, leg og dannelse i dagtilbuddet for individet i fællesskabet.  

 

 

 

Interessenter i Det enkelte dagtilbud:  
Dagtilbudsleder, kunstner, pædagog, studerende og evt. forsker og forældre og børn – og evt. frivillige 
samarbejdspartnere, kommunale Legekunstvejleder 
Projektet budget bør tage højde for disse medarbejderes tid og rejseudgifter. 
 

Projektleder, nationalt har ansvar for at udarbejdelse af legekunstvejlederforløbet – i samarbejde med de regionale 
koordinatorer og øvrige samarbejdsparter. Der udarbejdes en håndbog der kan omsættes til praksis lokalt i kommunerne  
Note:  
Funktion: at vide hvordan arbejdes der med aktionslæring og med (den/de) legekunstmodel det enkelte dagtilbud har 
valgt? Uddannelse i legekunstvejleder. Formsprog.  
Faglige fyrtårne – progression: 
 
Spørgsmål til Kunstvejlederkurset:  
Kan kursusrækker og formidlingen af forskningen kobles med praksis og med kompetenceløft? Hvordan?  
Hvordan kan forskningsdelen bidrage til legekunstvejlederkurser? Et brobyggerfag ? Tværfaglige moduler? 
Dimmitentmøder? Legekunstvejlederkursets output er særligt at man skal være i stand til at facilitere et møde mellem 
forskellige faggrupper efter kurset. Særligt mødet mellem kunstnere, pædagoger og børn.  
Legekunstvejlederen  
 
 
 

 


