Kulturtjeneste Thy
– et tværsektorielt samarbejde

Kulturtjeneste Thy

• Er skabt ud fra et ønske om at
bringe den lokale kultur
tættere på kommunens skoler
og dagtilbud
• Udvikler nye tiltag og
projekter på tværs af
Undervisning, Dagtilbud, Asylog Integration samt Kultur og
Fritid
• Er et toårigt kommunalt
projekt støttet af Slots- og
Kulturstyrelsen
• Består af én deltidsansat
udviklingskonsulent, der
fungerer som koordinator for
kulturtjenestens
indsatsområder

Kulturfagsstrategien #1 –
udvikling og afprøvning

Oprettelse og administration af
webportal for læringsforløb
Udvikling og koordinering af
lærings- og
samarbejdsprojekter dagtilbud
Udvikling og understøttelse af
lærings- og
samarbejdsprojekter skole
Koordinering af aktiviteter,
tiltag og bevillinger på
børnekulturområdet
Udviklingsplatform for nye
initiativer og brugergrupper

Fokuspunkter i Kulturfagsstrategien
Kulturen gøres
nærværende og
tilgængelig for alle børn
i alle aldre.
Tilbud og forløb
tilrettelægges i
overensstemmelse med
de faglige fælles mål og
pæd. læringsplaner.

Genrerne: Musik,
Litteratur, Billedkunst,
Teater (& dans), Arkitektur
(& design) m.fl.
Stederne: Den lokale
kulturarv (kirker, fyrtårne,
gravpladser, kirkegårde
etc.)
Medskabelse.
Praksisnære oplevelser.
Kunst for børn, med børn
og af børn.

Link til kulturfagsstrategien #1: http://www.thisted.dk/KulturFritid/~/media/KulturFritid/Thisted%20Kommunes%20Kulturfagsstrategi.pdf

Webportalen for de eksterne
aktørers læringsforløb til
dagtilbud og skoler
Bare endnu et site,
man skal huske at besøge?

Thisted Kommunes webportal
• Samler tilbud fra kultur-, natur-,
fritids- og erhvervsområdet på ét
sted
• Bygger på et allerede udviklet og
afprøvet program, som løbende
opdateres ud fra erfaringer
indhentet i henholdsvis Århus,
Silkeborg, Viborg og Thy
• Se modellen på www.ulfiaarhus.dk

Hvem er udbyderne?
De lokale kulturaktører, naturaktører, fritidsaktører og
erhvervsaktører som tilbyder læringsforløb og aktiviteter
målrettet børn og unge fra 0-18 år
•

•
•
•
•

Hvordan kan man som udbyder komme i gang?
Fra og med uge 46 kan alle interesserede aktører kontakte
Kulturtjeneste Thy, hvis man ønsker at blive oprettet med et
udbyder-login.
Når kontoen er aktiveret skal profilen oprettes – her tilbyder
Kulturtjenesten sparring.
Såsnart man er aktiv udbyder, kan læringsforløb uploades.
Alle forløb sendes til redaktion og publicering hos
administratoren i Kulturtjeneste Thy.
Konsulenter fra henholdsvis Kultur, Fritid, Naturformidlingen og
Erhverv står til rådighed for spørgsmål og support.

Hvem er brugerne?
Alle som arbejder med børn og unge i alderen 0 til 18 år

Hvornår går webportalen i luften, så man som
bruger kan komme i gang med at finde
læringsforløb til sin undervisning?
• Planen er at vi lancerer webportalen for
brugerne ude på skoler og i dagtilbud til
januar 2017.
• Skriv jer på Kulturtjeneste Thys mailliste og I
får det første nyhedsbrev, såsnart
webportalen står klar til brug!

Spørgsmål?

