Grib Engagementet

Indledende konference 27. april 2021 kl. 13 - 16
Tjek gerne at du kan se chatten.
Din mikrofon og kamera vil være
slukket i løbet af konferencen.

Foto: Steen Knarberg

Grib Engagementet - program

• 13:00: Velkommen – vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen
• 13:05: Gennemgang af puljen – musikskolekonsulent i SLKS Niels Græsholm
• 13:25: Professionelle veje og vildveje – generalsekretær i DMK Lotte Trangbæk
• 13:35: Evaluering af modelforsøg – musikskolekonsulent i SLKS Niels Græsholm
• 13:45: Inspiration 1: Kunst? Ellers tak, vi har nok at slås med…
• 14:00: Pause
• 14:15: Inspiration 2: Ejerskab i absolut børnehøjde
• 14:35: Inspiration 3: Lokale samarbejder om Åben Skole
• 14:50: Pause
• 15:05: Inspiration 4: Tidlig Kulturstart og Kompetenceudvikling
• 15:20: Spørgsmål og idéudveksling
• 15:50: Afrunding og tak for i dag

Grib Engagementet - formål

Finansloven: ”Bevillingen skal understøtte initiativer til, at flere børn
og unge får adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse. En række
kommuner vil med initiativet efter ansøgning kunne få tilskud til at
udvikle nye, eksperimenterende modeller for musik- og kulturskoler.”
• Langtidsholdbare
• Alle kunstarterne
• Strukturer, pædagogik, samarbejder
• Fremtiden…?
• Kendte løsninger & nye koncepter

Grib Engagementet - temaer

To temaer!
1. Forsøg med udvikling af elevsammensætning, -rekruttering og outreach
2. Forsøg med samarbejde på tværs af kommunale institutioner,
foreningslivet og undervisningssektoren
Kommunerne kan søge! En eller flere sammen…
Modelforsøg gennemføres af mindst 2 forskellige typer af aktører
- i samarbejde med en musik- og kulturskole.
Triangulering:
• Det kunstneriske perspektiv
• Uddannelsesperspektivet
• Outreach-perspektivet

Grib Engagementet - økonomi

Ansøgning
• Et halvt år – ansøgning maj 2021, afslutning ultimo 2021
• Et helt år – ansøgning november 2022, afslutning ultimo 2022
• Halvandet år – ansøgning maj 2021, ansøgning om forlængelse
november 2022
Ansøgt beløb minimum 1 mio. kr.
25 % medfinansiering – budget 1.25 mio kr.
Mulighed for dispensation efter ansøgning for de 25 %

