
Mål  

• At det pædagogiske personale 
bliver aktive medformidlere af  
kunst og kulturoplevelser for og  
med børnene. 

• At børnene introduceres til kunst 
og kultur, og bliver medskabere  
af kunstneriske udtryk i deres  
dagtilbud. 

• At det pædagogiske personale 
får styrket deres kompetencer  
i forhold til at facilitere egne, 
æstetiske læreprocesser.

Baggrund

Kunstmødemodellen er udviklet i forbindelse 
med kulturprojektet ”Teatermøder i 
børnehøjde” i Holstebro Kommunes 
dagtilbud. Teatermøder har været 
et samarbejde mellem Holstebro 
Kommunes børnekulturgruppe og Nordisk 
Teaterlaboratorium – Odin Teatret. 

I dette projekt har teatrets kunstneriske 
udtryksformer været omdrejningspunktet.  
Kunstmødemodellen kan let overføres til 
andre kunstarter, og dermed f.eks. blive til 
”musikmøder”, ”billedkunstmøder” osv.

Tidlig Kulturstart er Kulturministeriets initiativ, der understøtter, at flere 
børn i dagtilbud møder kunst og kultur. Læs om initiativet og find flere  
værktøjer til at skabe tidlig kulturstart på slks.dk eller skoletjenesten.dk.  
Søg efter ”Tidlig Kulturstart værktøjer”

Kunstmødemodellen
Om modellen
Denne model skal illustrere arbejdsgangene i 
forbindelse med et samarbejde mellem en kunstner 
og et dagtilbud. Det kunstmøde der opstår, er 
en udveksling mellem dagtilbud og kunstner, en 
form for byttehandel, der gensidigt inspirerer og 
opkvalificerer selve mødet - og bibringer ny læring 
og motivation.

Målgrupper
Forvaltninger, dagtilbudsledere, pædagogisk 
personale og udøvende kunstnere. 

Den styrkede pædagogiske læreplan
I forbindelse med et kunstmødeforløb vil 
dagtilbuddet have mulighed for at arbejde 
med indholdet i de pædagogiske mål for 
læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.  

Derudover vil et forløb også vedrøre flere områder 
af de øvrige læreplanstemaer som fx alsidig 
personlig udvikling og krop, sanser og bevægelse.



A
fholdelse af 

første kunstm
øde i  

dagtilbuddet
Form

ål: Et fæ
lles væ

rk opstår 
i m

ødet m
ellem

 kunstneren og 
dagtilbud.

H
vad sker der: K

unstneren er 
den prim

æ
re facilitator. D

et 
pæ

dagogiske personale er 
deltagende og understøtter 

børnenes deltagelse.

Form
øde m

ellem
 

dagtilbuddet og
 

kunstner
Form

ål: Forventningsafstem
ning og 

dialog i forhold til forløbet.
 

H
vad sker der: Ved form

ødet er det sæ
rligt 

væ
sentligt, at dagtilbuddet fortæ

ller kunstner 
om

 den aktuelle børnegruppe, hvad de fx er 
sæ

rligt optagede af for tiden osv. 

D
et aftales herudfra, hvad afsæ

ttet for det 
kom

m
ende kunstm

øde skal væ
re, om

 der 
skal væ

re et sæ
rligt tem

a, og hvordan 
sam

spillet m
ellem

 kunstner og det 
pæ

dagogiske personale  
gribes an.
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øde m
ellem

 
dagtilbud og

 kunstner 
Form

ål: O
pfølgning og evaluering af 

brugen af den kunsteriske udtryksform
 i 

dagtilbuddets hverdagspraksis.

H
vad sker der: D

et pæ
dagogiske 

personale evaluerer, hvordan det går m
ed 

fortsat at inddrage den kunstneriske 
udtryksform

 i dagtilbuddet. K
unsteren 

giver sparring og inspiration til, 
hvordan det pæ

dagogiske 
personale kan arbejde 

videre.
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K
ontakt

Form
ål: Etablering af 

kontakt og aftale om
 dato 

for form
øde.

H
vad sker der: K

unstner 
kontakter dagtilbuddet, 

introducerer sin kunstneriske 
udtryksform

 og aftaler  
forberedende m

øde.

A
fholdelse af 

andet kunstm
øde i  

dagtilbuddet
Form

ål: Et fæ
lles væ

rk opstår i 
m

ødet m
ellem

 kunstner  
og dagtilbud.

H
vad sker der: K

unstneren er den 
prim

æ
re facilitator. D

et pæ
dagogiske 

personale er deltagende og understøtter 
børnenes deltagelse. 

K
unstneren overræ

kker dagtilbuddet 
et m

inde, der kan inspirere til nye 
lege, produkter og 

aktiviteter.

A
fholdelse af 

inspirationsw
orkshop

Form
ål: D

et pæ
dagogiske 

personale får redskaber til fortsat 
at arbejde m

ed den kunstneriske 
udtryksform

 fra kunstm
ødet. 

H
vad sker der: D

et pæ
dagogiske personale 

fra de deltagende dagtilbud deltager i 
en w

orkshop m
ed udgangspunkt i den 

kunstneriske udtryksform
 fra kunstm

ødet. 
Ved w

orkshoppen får det pæ
dagogiske 

personale inspiration og sparring fra 
kunstneren i forhold til at anvende 

den kunstneriske udtryksform
 i 

deres pæ
dagogiske praksis i 

dagtilbuddet. 
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M

ellem
  

kunstm
øderne  

- bearbejdning
 og

 
videreudvikling

Form
ål: D

agtilbuddet bearbejder og 
arbejder videre m

ed inputtet fra første 
kunstm

øde. K
unstneren ligeså. 

H
vad sker der: I dagtilbuddet arbejdes der fx 
videre m

ed tem
aet, børnene producerer nye 

produkter, læ
re nye sange osv. 

D
et pæ

dagogiske personale og kunstneren 
er i dialog om

, hvad de hver isæ
r har  

oplevet ved det første m
øde, og hvad 

de på den baggrund planlæ
gger, 

der skal ske på det andet 
m

øde.
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Forberedelse
Form

ål: K
unstner sam

t  
pæ

dagogisk personale og børn  
forbereder sig hver isæ

r til det  
kom

m
ende kunstm

øde. 
 

H
vad sker der: K

unstneren forbereder første 
kunstm

øde m
ed afsæ

t i aftalerne fra 
form

ødet. I dagtilbuddet forbereder det 
pæ

dagogiske personale børnene på det 
kom

m
ende kunstm

øde. D
e taler fx m

ed 
børnene om

 m
ødets tem

a, øver sig i en 
sang eller rem

se, laver produkter osv., 
så børnene er m

ed til at producere 
det fæ

lles væ
rk, der opstår 

ved kunstm
ødet.


