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Børn&Unge Atelieret

Der har været særdeles

meget aktivitet her på

Børn&Unge Atelieret i de

foregående måneder, med

omrokering og inddragelse af

nogle af vores lokaler.

Museets arkiver er blevet

flyttet og vi har fået nye

naboer. Vi er færdige med

indretning af Børn&Unge

Atelieret, og den nye juste-

ring har vist sig at fungere

rigtig godt.

I foråret fik vi, gennem

Børnekulturhuset i Aarhus,

mulighed for at deltage i pro-

jektet “Mange Bække Små”,

et partnerskab mellem en

kulturinstitution og en dagin-

stitution. I samarbejde med

den lokale børnehave, SVÅ,

udviklede vi et nyt læringstil-

bud for daginstitutioner med

henblik på at kunne tilbyde

forløbene til andre daginsti-

tutioner. Med titlen, Vi Ser –

Vi hører – Vi Gør, blev der

afviklet to forskellige forløb: 

Forløb 1: Malerier. Børnene

besøgte kunstmuseet, der

blev udvalgte nogle malerier,

som Museets medarbejdere

gik i dialog med børnene

om. Senere besøgte børnene

B&U atelieret, og her fik de

mulighed for selv at eksperi-

mentere med farver og pens-

ler.

Forløb 2: Rummets Arkitek-

tur. Vandring ved hospitalets

hovedbygning, op i tårnet og

kigge på det oprindelige ur,

se hospitalets gamle festsal

og kirken. Senere på B&U

Atelieret kunne børnene

vælge at arbejde videre med

et af rummene og lave et

lille tableau. 

Til efteråret fortsætter

Børn&Unge Atelieret samar-

bejdet med børnehaven SVÅ.

Vi skal deltage i børnehavens

efterårsprojekt, kunst og

naturfænomener, her skal vi

inddrage parken og det loka-

le område. 

Vi er spændte på, hvilken

betydning den ny skolere-

form har på vores forløb.

Lige nu kan vi mærke, at

lærerne er mere fokuseret på

deres skole, men vi forventer,

som også den ny reform har

lagt op til, at skolerne skal

inddrage kulturinstitutioner

og bruge os som en del af

det uformelle læringsrum. 

Igennem Skoletjenestens

Netværk er der blevet etable-

ret en studiegruppe, som jeg

skal deltage i og, sammen

med andre kulturinstitutioner,

i fællesskab lave en

plan/strategi for, hvordan et

samarbejde/partnerskab med

en eller flere skoler kan etab-

leres. Samtidig har vi en

bred målgruppe, med besøg

af ungdomsskoler, special-
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skoler, herunder skolen på

børne- og ungdomspsykia-

trisk center, privatskoler og

daginstitutioner. 

Som noget nyt skal

Børn&Unge Atelieret arbejde

ud af huset. Vi skal være

med til et kunstprojekt i

Børnehuset Elmehøj. Vores

workshop skal være eksperi-

menterende kunst og inde-

holde bl.a. vores “specielle

varemærke”: action-painting.

Vi glæder os til denne nye

udvidelse af vores aktiviteter.

Børn&Unge Atelieret er meget

afhængigt af fonde og andre

bidragydere. Derfor var det

med stor glæde, at vi for

nylig fik et bidrag fra Ole

Kirk Fonden. Dette bidrag er

med til at gøre, at vi kan

fortsætte med vores unikke

projekt for skoleelever med

rundvisning på Museet og

workshops på Børn&Unge

Atelieret som et kontinuerligt

forløb over hele skoleåret.


