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Projektets indhold
Projektet vil gennem grundig forventningsafstemning, fordybende forløb, miniuddannelse
for pædagogerne og en regional konference
gøre vejen kortere mellem daginstitutioner og
kunstnere. De involverede i forløbene bliver 3-6
årige og deres pædagoger i daginstitutioner i
tre nordjyske Kommuner samt professionelle
kunstnere, som er sat sammen i kunstnerduoer
med to forskellige kunstfagligheder. Kunstnerne
kommer fra den nordjyske ordning Børns Møde
Med Kunsten (BMMK).

Formålet med KunstGødning
Nordjylland vil vi gerne sikre, at vores børn får de bedste muligheder
for at vokse op og blive til ansvarlige, demokratiske mennesker, der
kan tage vare på sig selv og andre. Børnene er små væksthuse med
spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning vil
med børnene i centrum etablere gode vækstbetingelser for de 100
sprog børnene er født med. Projektet er baseret på mødet mellem
kunstneren, barnet og pædagogen.
Kunsten har altid mange veje til en løsning. Der er ikke noget, som er
rigtigt og forkert. Kunsten byder op til dans i forhold til ”noget der
kan gøres bedre”, en anderledes eller overraskende tilgang til tingene
og kunsten skaber ofte grundlag for særlig refleksion. Kunstneren

kan, med sin anderledes måde at se verden på, vise nye veje, hjælpe
barnet et niveau højere op med sit værk, hvad enten det er en tegning, en dans, et skuespil, en skulptur eller en leg.
Kunst-Gødning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”,
hvor børnene leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave
fejl. Professor Anne Bamford, som har studeret betydningen af børns
møde med kunsten, udtrykker det meget rammende: ”Børn skal blive
trygge ved at se forandringer som muligheder”.
Dette sker ikke af sig selv. Derfor vil vi med Kunst-Gødning gøde dette
tankesæt hos børn og voksne ved bevidst at stimulere alle sanser.
Idealet er at alle i denne proces bevæger sig, bevæges og forundres.

BMMK er en del af den meget velfungerende
nordjyske Kulturaftale KulturKANten 2017-2020.
BMMK er både anerkendt og udbredt i Nordjylland, men har langt bedre fat i folkeskolerne end
i daginstitutionerne. Derfor er et af delmålene
med Kunst-Gødning, at flere daginstitutioner får
øjnene op for den kæmpe ressource, der ligger
i BMMKs kunstnerkatalog (ca. 140 kunstnere).
Her vil institutionerne have let og billig adgang
til at benytte ordningen efter projektets ophør.
Projektet giver samtidig BMMK nyttig erfaring
i forhold til at tale ind i daginstitutionernes
virkelighed. Et vigtigt element ved projektet
er samskabelsesprocessen mellem kunstnerne
og pædagogerne, som foregår før forløbene i
institutionerne påbegyndes.
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Projektets forløb & nedslag
Kunst-Gødning vil foregå i perioden marts 2019 – december 2020. Projektet vil
bestå af tre dele samt en afsluttende konference for alle de 11 nordjyske Kommuner i samarbejde med pædagoguddannelsen på UCN.
De tre dele er ”Planlægningsforløb” mellem pædagoger og Kunstnere, ”Kunstmøder på hjemmebane” som er eks ugers forløb i institutionerne og ”Miniuddannelse for pædagoger”.

KunstGødning &
tværfaglighed
Vi mener mødet mellem barnet, pædagogerne og professionelle kunstnere kan
berige institutionerne i forhold til deres
arbejde med ”den styrkede, pædagogiske
læreplan”, som kom i forbindelse med
den nye dagtilbudslov, juli 2018.
Ligeledes vil Kunst-Gødning arbejde
med at danne partnerskaber mellem
forskellige kunstfagligheder. Vi mener
tværfagligheden kan skærpe de enkeltes
kunstfagligheders blik på sig selv og kan
invitere til fremadrettet samtale med legen
i centrum. Tidligere erfaringer viser, at
samskabelsen mellem to kunstfagligheder
ofte giver ekstra værdi i det tredje rum,
der skabes.

Del 1 - Planlægningsforløb (før)
Udvalgte pædagoger, institutionsledere
fra de tre Kommuner og kunstnerne
afvikler to arbejdsmøder á tre timer.
Her fokuseres på både indhold, form og
logistik i Kunst-Gødning i et samspil med
de seks læreplanstemaer, som er i ”Den
styrkede pædagogiske læreplan”. Her vil
være særligt fokus på ”Alsidig personlig
udvikling”, ”krop, sanser og bevægelse”
og ”Kultur, æstetik og fællesskab”
Ligeledes arbejdes der på at skabe et
fælles sprog og en gensidig forståelse
for hinandens fagligheder.
Der hyres en dygtig procesleder til at
styre disse workshops.

Del 3 - Miniuddannelse
for pædagoger (efter)
To Pædagoger i de 3 x 6 institutioner deltager efter deres forløb i en
miniuddannelse, hvor den kunstnerduo,
de har haft besøg af, laver 2x3-timers kursus. På kurset arbejdes med
udtryksformer, redskaber, metoder og
kunstnerisk-æstetiske læreprocesser.
Pædagogerne vil efter kurset have en
større viden og faglighed i forhold til
at arbejde videre med Kunst-Gødning
i institutionen. Ligeledes vil hver kunstnerduo have forberedt en ”inspirations
værktøjskasse”, som pædagogerne får
med hjem fra kurset.

Del 2 - Kunstmøder
på hjemmebane (under)
Forløb á 6uger hvor 6 institutioner i hver
Kommune har et ugentligt besøg af en
kunstnerduo. Kunstnerduoen kan f.eks
være dans/billedkunst, scenekunst/foto
eller litteratur/design

Pædagogerne kommer på kursus
sammen med pædagoger fra de andre
Kommuner, som har haft samme Kunstnerduo. Dette vil medføre mulighed for
tværkommunal sparring og netværksdannelse.

Dokumentation,
evaluering og formidling af
de gode historier
Til projektet knyttes en dokumentarist. Det kan være en studerende ( f.eks fra Kommunikation og digitale medier eller Interaktions design), som skal følge kunstnerduoerne, pædagogerne og
børnene i deres arbejde.
Dokumentaristens, som hele tiden er i tæt dialog med Tovholder,
primære opgave bliver at:
- dokumentere forløbene i form af billeder, film, interviews
- videreformidle de gode historier og magic moments til hele regionen og BMMK gennem korte film, interviews og fortællinger
- udarbejde en afsluttende opsamling/rapport
- være i løbende dialog med konsulenten fra AAU
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Sparring med relevante
fagfolk samt følgegruppe
Inden projektet går i gang etableres en følgegruppe bestående
af ledelsen fra de tre kommuners Kulturskoler samt lektor ved
institut for læring og filosofi AAU Tatiana Chemi og Lektor ved
pædagoguddannelsen i Thisted, Professionshøjskolen University
College Nordjylland, Hanne Kusk. Denne gruppes opgave bliver
at kvalificere projektets indhold løbende, samt via orientering fra
projektlederen og dokumentaristen følge Kunst-Gødnings udvikling og dermed komme med faglig sparring undervejs og lave et
oplæg til den afsluttende konference.

Konference
Vi holder som afslutning en konference for alle medvirkende aktører samt daginstitutioner og kulturskoler
fra hele regionen og øvrige kunstnere i BMMK
Konferencens overskrift bliver:

Kulturskolerne i de tre kommuner
Alle tre kulturskoler bidrager til følgegruppen på lederside. Formålet er at sikre at
information og viden om projektet bliver udbredt regionalt til de andre kulturskoler
i regionen.
Alle fire kulturskoler sender et antal faglærere inden for de kunstneriske fag til den
afsluttende temadag.
Der afholdes mindst et projekt i hver kommune, hvor undervisere fra den lokale
kulturskole deltager sammen med en kunstnerduo fra BMMK.

Det har vi lært og sådan kommer
vi videre med Kunst-Gødning”
Indholdet vil udover en aktuel temperaturmåling af
daginstitutionernes implementering af ”den styrkede
pædagogiske lærerplan” være:
- fortællinger fra projektet
- fælles erfaringsudveksling
– fede fiduser og gode staldtips
- aftaler og fremtidsperspektiver i forhold til det fremadrettede arbejde med Kunst-Gødning.

