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Skolen for livet og det levende ord - Grundtvigs højskoletanker har gennem mange år 
været med til at udvikle den unikke danske skole-tradition med brede politiske forlig, 
som har givet anledning til national stolthed og respekt uden for landets grænser.

Det er på den baggrund også svært at forstå det, der skete op gennem 90’erne, hvor 
folkehøjskoleretorikken og det levende ord blev skiftet ud med handelshøjskoleretorik 
og regneark. Almen dannelse blev nedtonet til fordel for evaluering og individualiserede 
undervisningsformer med IT, som det ny middel til at fremme en mere målrettet færdig-
hedsindlæring i uddannelsesforløbet med hurtig udslusning til arbejdsmarkedet. Den ene 
lovændring fulgte med høj hastighed den anden, og i 2002 brød den siddende regering 
traditionen med brede skoleforlig og intensiverede kampen om folkeskolen. Alverdens 
eksperter blev hevet ind og ud af manegen med deres bud på evidens omkring børns 
læring. I 2013 kulminerede kampen om skolen. Folkeskolereformen, som skulle træde 
i kraft 2014, blev introduceret som et paradigmeskifte: Vi skulle gå fra undervisning til 
læring! Målet var, at alle børn skulle blive så dygtige som muligt, hvilken ingen jo kan være 
uenige i. Børne skal træne færdigheder, som kan måles og vejes, men kreativiteten skal 
også trænes. Og hvad med formålet? Hvad er skolen til for? Hvilke samfundsborgere 
ønsker vi?
Den nyeste folkeskolelov har selvfølgelig et formål, men det er ikke det, der har været 
mest italesat – Der har massivt været fokus på mål, målstyring og dokumentation. Der 
er bred enighed om, at dannelse og læring hører sammen i børns udvikling. Der er også 
enighed om, at netop kunst og kultur er væsentlig i den sammenhæng. Men der er stort 
behov for at finde ud af, hvordan vi så gør.

Den åbne Skole kunne være muligheden!
Idéen med Den åbne Skole er, at skolen skal åbne sig for det omgivende samfund og 
samarbejde med foreninger, institutioner og museer mv. Den åbne Skole arbejder både 
med at udvikle og forbinde formelle og uformelle læringsmiljøer. I den åbne skole smelter 
undervisning, understøttende undervisning og bevægelse sammen. Den åbne skole kan 
både være læringsmålsorienteret og anvendelsesorienteret. Men skolerne synes efter de 
første 2 år med folkeskolereformen ”forpustede” og har endnu ikke helt fundet fodfæste 
med nye arbejdstider osv. Det siges, at det har været svært at finde mulighed for at skabe 
sammenhæng mellem læringsmålstyret undervisning og reformens øvrige nye elemen-
ter, understøttende undervisning, bevægelse og først og fremmest Den åbne Skole. I 
forhold til kunst og kultur, har der hersket usikkerhed om, hvordan kulturen skal bidrage 
til skolen, og hvordan skolerne skal bruge kulturen. Erfaringen har været, at det ofte får 
karakter af enkeltstående ’events’, og at det er vanskeligt at skabe sammenhæng med 
skolens undervisning.
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Fra starten har lærernes fag-faglige opkvalificering og kompetenceudvikling omkring læ-
ringsmålstyring været prioriteret højt, og Den åbne Skole har haft status som en parentes, 
som endnu ikke er ophævet. Vi ved fra forskellige nye undersøgelser, at der er brug for 
systematik og ledelsesmæssig prioritering i forhold til at udfolde det potentiale, der ligger 
i Den åbne Skole. Det fremhæves i anbefalingerne fra Undervisningsministeriets udvalg 
om øget samspil mellem skole og fritid (september 2016 ). Udvalget peger på uforløst 
potentiale og på, at der stadig er store forskelle på, hvorledes det går med Den åbne Skole 
i kommunerne. 

Der er mange uden for skolen, som har opdaget potentialet i Den åbne Skole. Dannel-
se er jo ikke alene en skoleopgave. Kunst- og kulturformidlingsinstitutioner, biblioteker, 
museer, kirker, kulturskoler mm. har ligesom skolen dannelse som en af de væsentligste 
opgaver. Og mange banker på skoleporten for at være med til at udfolde Den åbne Skole. 
FOKUS-institutionerne har mange års erfaringer med samarbejde med lærere om kunst- 
og kulturaktiviteter i skoler og stiller sig til rådighed som brobyggere. 
FOKUS, Forum for Kunst og Kultur i Skolen er et netværk af nationale kulturformid-
lingsinstitutioner og kulturelle kompetencecentre, som arbejder professionelt for inte-
gration af kunst og kultur i skolens læring. 
Medlemmer er Dansehallerne, Kulturprinsen, LMS – Levende Musik i Skolen, Station 
Next, Teatercentrum, Teaterhuset Filuren, Kulturens Laboratorium, Børns Møde Med 
Kunsten og DATS –Landsforeningen for dramatisk virksomhed. 

FOKUS kan og vil
• skabe sammenhæng og overblik for muligheder for kunst og kultur i skolerne
• være dialogpartner og rådgive om modeller, ordninger og tilbud
• styrke synligheden af læringspotentialet i kunst og kultur
• kvalificere skolernes brug af kunst og kultur, både i almindelig undervisning, men også 
med perspektiver ind i Den åbne Skole.

FOKUS har taget initiativ til et dialogforløb omkring DANNELSE, KUNST, KULTUR og 
SKOLE. Dialogforløbet har det overordnede formål at bidrage til at formulere en natio-
nal strategi vedr. kunst og kultur skolen.

1. Det første dialogmøde omkring Den Åbne Skole d. 14. jan. 2016 var med fuldt hus i 
Dansehallerne og med deltagelse af Undervisningsministeren og Kulturministeren. Ud 
over ministrene var deltagerne primært fra de kulturelle arenaer, og der var markant fra-
vær af lærere og pædagoger, som jo kender hverdagen i skolen. Derudover viste dialog-
mødet, at der er stort behov for fælles refleksion og fortsat dialog. Der blev bl.a. stillet 
spørgsmål om behovet for en national strategi.

2. Næste dialogmøde 2. juni 2016 var optaktsmøde til Kulturmødet på Mors med delta-
gelse af repræsentanter for forskellige aktører, som arbejder med og interesserer sig for 
skole: Skolelederne, DLF, KFPLC, Forældre, Danske Skoleelever, Ledernetværket osv., 
som var i dialog omkring spørgsmålet om, hvor vidt der er behov for en national strategi.
Der var enighed om, at der er behov for DIALOG – en strategi for dialog om dannelse, 
kunst og kultur.
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3. 26. august 2016 stod FOKUS for et helt spor med 5 samtaler om Dannelse, Kunst, Kultur og
Skole på Kulturmødet på Mors med bred deltagelse i panelerne.
Samtalerne, som havde stor tilslutning af Kulturmødets øvrige gæster – bl.a. en del
skolefolk - viste, at der er stor interesse og enighed om nødvendigheden i forhold til at
tydeliggøre, afklare, og kvalificere og udbrede dialogen om, hvordan vi i fællesskab løfter
opgaven omkring børns dannelse.
4. 12. januar 2017 inviterer FOKUS deltagerne fra 2. junimødet til fortsat dialog – denne gang
suppleret med relevante forskere. Emnet er de fælles bestræbelser på at kvalificere og
styrke dialogen om dannelse, kunst, kultur og skole - med fokus på begrebsafklaring i
forhold til kunst og kultur i Den åbne Skole. Det er et ønske på den baggrund at give plads
til dialog om det, der forener og det, der adskiller skole og kunst / kultur.
5. Dialogen fortsætter på Kulturmødet på Mors i august 2017
Kunst og Kulturvejlederuddannelse
Mange skoler, kunstnere og kulturformidlere har udtrykt behov for uddannelse, hvor de
fagprofessionelle tilegner sig teoretisk viden om, hvorledes kunst og kultur kan være medspiller
omkring elevernes dannelses og læring. Uddannelse er vejen at udvikle et begrebsapparat, som
kvalificerer erfaringerne, som skolerne har med Den åbne Skole.
I Bekendtgørelsen for folkeskolens pædagogiske læringscentre præciseres PLC s opgaver og
skoleledelsens oplagte mulighed for at kunne sætte rammer og retning for samarbejdet med
eksterne samarbejdspartnere:
Det pædagogiske læringscenter skal medvirke til at
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og
4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.
PLC har altså ud over forpligtelsen til kulturformidling bl.a. som opgave at understøtte
samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner – vejlederkorpset, læsevejleder, matematikvejleder og naturfagsvejle-
der – alle med uddannelse på PD-niveau. Men der mangler en
sidestillet kulturfagsvejleder, som kan være med til at støtte og udvikle de professionelle
læringsfællesskaber omkring kulturformidling og æstetiske læreprocesser sammen med de
øvrige ressourcepersoner – både internt på skolen og i forhold til de eksterne
samarbejdspartnere.
FOKUS har indledt samarbejde med Lektor Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet om at
etablere af en PD-uddannelse til Kunst og kulturvejleder, som støtter implementeringen af Den
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Kunst- og kulturvejlederen har viden og kompetencer og har til opgave at sikre forank-
ring af og kontinuitet i Åben Skole på den enkelte skole. Kulturvejlederen skal udvikle og 
kvalificere professionelle læringsfællesskaber omkring kunstneriske oplevelser, kulturfor-
midling og æstetiske læreprocesser, som integreres i alle lærere og pædagogers undervis-
ningspraksis på den enkelte skole. Den nye uddannelse bliver en vekselvirkning mellem 
teori og praksis på den enkelte skole.

Følgende elementer udvikles og skal indgå i uddannelsen:
• Partnerskabsordninger, der udvikler og understøtter skolernes anvendelse af kunst og
kultur. Partnerskabsordningerne etableres sammen med FOKUS-kompetencecentre og
lokale kunst- og kulturformidlingsinstitutioner
 
• Konceptet KulturCrew implementeres og sikrer praktisk inddragelse af elever i konkrete
kunst- og kulturaktiviteter og arrangementer

• Videndeling i netværk og dokumentering af effekter mellem alle parter såvel lokalt i
kommunerne som nationalt.

Uddannelsen skal således udvikles i et samspil mellem elever og lærere på interesserede 
skoler og en arbejdsgruppe bestående af ph.d. og lektor ved DPU Lars Geer Hammershøj 
og FOKUS – Forum for Kunst og Kultur i Skolen samt en professionshøjskole.

Kirsten Drotner, prof. dr. phil. I Medievidenskab ved Syddansk Universitet udtaler til  
Politiken 27. 11. 2016:
”Det går den helt forkerte vej med kreativiteten i den danske folkeskole. Man har glemt, 
at Danmark er et innovationssamfund, der skal leve af at få store og vilde ideer…… Der 
er akut behov for at få kreativiteten tilbage som en integreret del af undervisningen. ”  
Hun påpeger desuden, at en af vejene til at give kreativiteten et statusløft er at sætte fo-
kus på kreativitet i lærer- og pædagoguddannelsen, men der skal også sættes massivt ind 
med efteruddannelsen. FOKUS arbejder langsigtet og målrettet på at bygge bæredygti-
ge broer mellem skole, kunst og kultur – på at skabe rum og inspiration for ildsjælene – på 
at fokusere på formål og visioner på baggrund af Folkeskolereformen og på at sætte det i 
spil både politisk og konkret .

FOKUS deltager i forskellige høringer og arbejdsgrupper i regi af Folketinget, KL, Un-
dervisningsministeriet m.m. og har via de mange samarbejdsprojekter med skoler i hele 
landet både viden om og erfaring med praksis.

FOKUS inviterer til fortsat dialog og ønsker ejerskab i processen blandt elever, lærere, 
forældre, kunstnere, kulturformidlere og ledere op gennem hele systemet.

                    Kirsten Langer, tidligere skoleleder


