
OM PROJEKTET
KUNSTGØDNING er et tværkommunalt samarbejde om kunst og 
dannelse for de 3-6 årige. BMMK står for projektledelsen, og projek-
tet har et regionalt sigte i forhold til viden og læring.
BMMK har dannet partnerskab med 3 nordjyske kommuner Mari-
agerfjord,  Jammerbugt og Vesthimmerland, som hver især involve-
rer 6 børnehaver. Derudover er de 3 kommuners kulturskoler med 
i følgegruppen og vil involvere en af deres lærere i et af forløbene i 
den respektive kommune.
Ligeledes sidder Hanne Kusk, som er lektor på pædagoguddannel-
sen i Thisted og Tatiana Chemi, som er lektor på institut for læring 
og filosofi på AAU i følgegruppen.
Ud over 6-ugers forløb i 18 børnehaver, som vi har valgt at kalde 
”kunstmøder på hjemmebane”, bliver der indledende workshops 
for pædagoger og kunstnere, samt efterfølgende miniuddannelse 
for pædagogerne.  Der sikres en progression i forløbene ved ind-
dragelse af aktionslæringsmodellen. Vi  forventer at læringen og de 

aftryk kunstmøderne sætter lever videre efter projektet.
Projektet bliver afsluttet med en stor regional konference, hvor 
pædagoger, dagtilbudsledere, kunstnere og andre interesserede fra 
hele Nordjylland inviteres.

PROJEKTETS VISION
Børn er små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal 
vandes og gødes. Kunst-Gødning er med til at skabe gode vækstbe-
tingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet er baseret 
på mødet mellem kunstneren, barnet og pædagogen. Kunst-Gød-
ning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”, hvor børne-
ne leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave fejl. 

Kunstnerne, der skal ud til børnene, er vant til at arbejde med børn, 
og kunstnerduoerne sammensættes med forskellige kunstfaglighe-
der, eksempelvis dans/billedkunst, scenekunst/foto eller litteratur/
design. 

Fakta om projektet samt procesplan 
fra april 2019 - december 2020

PROCESPLAN

Tidsplan Aktivitet Kommunale  
tovholdere

Pædagoger Kunstnere Kulturskole- 
observatøre

Kulturskolelede-
re/følgegruppe

Marts-april 
2019

Open Call 
- Rekruttering af 3 kunstner-
duoer.

Kunstnerne i 
BMMK opfor-
dres gennem 
Open Call.
Deadline for an-
søgning tirsdag  
d. 16. april.

Marts-april 
2019

Aftaler med institutioner 
- Kommunerne finder 6 med-
virkende institutioner.

De lokale 
tovholdere laver 
aftaler med de 
medvirkende 
institutioner.

Maj 2019 Workshop om Kunstmøder  
på hjemmebane 
Planlægningsworkshop for 
6 kunstnere + 6 pædagoger 
ledet af Hanne Kusk (Thisted 
pædagoguddannelse)
13. maj kl. 14-17
23. maj Kl. 14-17
Kulturhuset i Arden, Bluhmes-
gade 19, 9510 Arden.

To pædagoger 
eller ledere 
fra hver 
kommune 
deltager.

De 6 valgte 
kunstnere 
deltager.

Tatiana Cheme 
inddrages løben-
de som konsulent 
(max 20 timer).

Juni 2019 1. Følgegruppemøde 
Præsentation af fagligt 
indhold og drøftelse af 
evaluering/dokumentation/
progression i kunstmøder på 
hjemmebane.

3. juni kl. 13.00-
15.00 i Vesthim-
merland

3. juni kl. 13.00-
15.00 i Vesthim-
merland
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Tidsplan Aktivitet Kommunale  
tovholdere

Pædagoger Kunstnere Kulturskole- 
observatøre

Kulturskolelede-
re/følgegruppe

Juni 2019 Planlægning af Kunstmøder  
på hjemmebane 
- Kunstnerduoernes tilbud er 
klar - Projektleder + kunstner-
duoer planlægger tidsplan for 
forløbene

1. juni sendes de 
færdige tilbud ud 
til tovholderne:
Projektleder 
og tovholdere 
laver planen 
for afvikling af 
Kunstmøder på 
hjemmebane

Kunstnerne er 
med i plan-
lægningsfasen 
af afvikling af 
kunstmøder på 
hjemmebane.

Kulturskoleleder-
ne planlægger et 
forløb, hvor en af 
deres undervisere 
deltager.

Juni 2019 Dokumentarist - stillingsbe-
skrivelse samt jobopslag ift. 
Dokumentarist + ansættelse

Septem-
ber 2019

Deltagelse i - og sparring gen-
nem Projektmøde: Legekunst

August 
2019 - 
april 2020

Afvikling af 18 6-ugers forløb i 
børnehaverne. 
De 6 ugers forløb foregår i 
følgende perioder:
Aug-sep 2019, okt-nov 2019, 
jan-feb 2020, marts-april 2020.

Kunstmøder 
på hjemme-
bane.

Kunstmøder på 
hjemmebane.

Kulturskoleleder-
ne orienterer de 
andre kultursko-
ler i KiN løbende.

Ultimo  
september 
2019

Refleksion og aktion Kunstnerne eva-
luerer sammen 
med projekt-
leder udfra 
aktionslærings-
modellen og 
tilretter næste 
periode.

Septem-
ber 2019

Arbejdsmøde om dokumenta-
tion/evaluering

Tatiana: 23. 
September 13.00-
16.00 AAU

Oktober 
2019

2. Følgegruppemøde 
Fokus på flerfagligheden 
og det ”tredje rum” samt 
projektets relevans ift. De nye 
styrkede læreplaner.

2. oktober kl. 
13.00-16.00 i 
Jammerbugt

2. oktober kl. 
13.00-16.00 i 
Jammerbugt

Oktober 
2019

Processtøttemøde med SLKS 
d. 10. Oktober

Ultimo 
november 
+ ultimo 
februar

Refleksion og aktion Kunstnerne eva-
luerer sammen 
med projekt-
leder udfra 
aktionslærings-
modellen og 
tilretter næste 
periode.

Fakta om projektet samt procesplan 
fra april 2019 - december 2020
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Fakta om projektet samt procesplan 
fra april 2019 - december 2020

Tidsplan Aktivitet Kommunale  
tovholdere

Pædagoger Kunstnere Kulturskole- 
observatøre

Kulturskolelede-
re/følgegruppe

December 
2019

Arbejdsmøde om Dialog og 
Sparring i forhold til Kultur-
skolernes rolle

2. December 
9.00-12.00 AAU

Tatiana:  
2. December 
9.00-12.00 AAU

Februar 
2020

3. Følgegruppemøde
Fokus på Kulturskolernes 
opgave og muligheder frem-
adrettet samt kommunernes 
muligheder for forankring af 
projektet. Dokumentaristens 
foreløbige erfaringer.

3. Februar kl. 
13.00-16.00 
Mariagerfjord 
Kulturskole

3. Februar kl. 
13.00-16.00 
Mariagerfjord 
Kulturskole

Maj-de-
cember 
2020

miniuddannelser/seminarer 
for pædagoger afholdt af de 3 
kunstnerduoer.
Pædagogerne deltager i den 
session, som den kunstner-
duo, de har haft på besøg, 
faciliterer.

Pædagoger 
fra alle 18 
institutioner 
deltager i 
miniuddan-
nelse.

Kunstnerduo-
erne afvikler 
miniuddannelse 
og overdrager 
”værktøjskas-
ser”

Maj-juni
Tidspunkt og 
lokalitet oplyses 
senere.

Maj-de-
cember 
2020

Dokumentaristens produkt 
færdiggøres

Juni 2020 4. Følgegruppemøde 
Fokus på den kommende 
konference, opsamlingsma-
terialet fra dokumentaristen, 
kompetenceløft af pæda-
goger

11. Juni 2020 
kl. 13.00-16.00 
BMMK er vært

11. Juni 2020 
kl. 13.00-16.00 
BMMK er vært

Maj-de-
cember 
2020

Konference Konference Konference Konference Konference Konference
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