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Når børn og unge går ombord i de skabende processer, der hører 
kunstens verden til, er det med til at styrke en lang række kompe-
tencer. Når man laver kunst, er hele sanseapparatet slået til. Både 
hjernen og kroppen er i fuld sving, når de kreative impulser skal 
kombineres med hændernes arbejde. 

I billedskolen bruger vi ofte meget tid på at ”lære” børnene, at der 
ikke er et facit, og at man er nødt til at give slip, for at kreativiteten 
kan finde nye steder hen. Det at turde give slip, eksperimentere og 
lade fantasi og sanser føre an, er innovative kompetencer, der ræk-
ker langt ud over kunstværkstedet. Innovation er i bund og grund 
at bruge sin fantasi og kreativitet til at forestille sig noget, der ikke i 
findes i forvejen og omsætte det til den verden, vi kender. 

At se og opleve kunst er med til at åbne øjnene for det anderledes. 
Kunst er ikke altid nemt at forstå, men viljen til at undersøge, være 
nysgerrig og reflektere over det ukendte er grundlæggende kom-
petencer, der er vigtige i en verden og en tid, der er kompleks og 
hurtigt skifter retning. 

Når man laver kunst, er man nødt til at bringe sig selv i spil, og det 
kan være med til at styrke børnenes selvopfattelse og identitet. 
Når man laver kunst sammen med andre, styrker det evnen til at 
forstå og acceptere andres følelser og perspektiver. 

Man styrker også evnen til at se og aflæse billeder, hvilket er et 
vilkår, når de digitale medier flyder over med visuelle koder og 
billeder, som vi skal kunne afkode og navigere i. 

Hvorfor billedkunst? 
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Hvorfor billedskole 
i Faxe Kommune?

Med projektet i kulturaftalen har Faxe Kommune fået opbygget et 
fritidstilbud til de kreative børn i kommunen. Da vi startede op, var 
det over 10 år siden, vi sidst kunne tilbyde et lokalt tilbud. Her skulle 
vores børn og unge se til Næstved eller Køge, hvis de ville dyrke de-
res interesse. 

I Faxe har vi mange gode kulturtilbud, ildsjæle og stærke foreninger. 
Det er vigtigt at værne om og dyrke, så vores borgere føler, der er 
noget for dem, hvad enten det er sport, natur, gaming, musik, littera-
tur eller kunst, der giver energi og livsglæde. 

Vi har Museum Sydøstdanmarks nye Homegaard Værk i baghaven, 
spektakulær arkitektur i Skovtånet og en fantastisk samling af kunst i 
det offentlige rum. Med Billedskolen får vores børn og unge mulighed 
for selv at tænke kreativt, skabe og udvikle en lang række kompe-
tencer, de kan tage med sig videre ud i livet. 

En lokal billedskole gør det også muligt at bringe kunsten ud til de 
mange gennem åben-skolesamarbejder. 

// Eksempelvis kunne Biblioteket og Billedskolen skabe et tilbud, 
der klæder udskolingensklasserne på til den store projektopgave i 9. 
klasse. Mange skoler oplever ofte, at deres elever har svært ved det 
kreative produkt, der kræves i opgaven. Her vil det være oplagt med 
et forløb, der sporer dem ind på at tænke kreativt og træner dem i 
at omsætte konkret viden til et kreativt produkt, mens biblioteket 
øver dem i at søge de rigtige kilder og undgå fake news. // 
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Sammen er vi stærkere

Når flere kommuner går sammen, kan vi nå længere end hver for sig.  Derfor vil Vording-
borg, Stevns, Lolland og Næstved sammen med Faxe Kommune afsøge muligheden for at 
fortsætte samarbejdet om billedkunsttilbud til vores børn og unge. 

Billedskolen Storstrøm er den første regionale billeskole i landet, hvor kommunerne løfter 
opgaven i fællesskab og samtidig kan justere aktiviteter, så det passer til den enkelte kom-
munes behov og politiske dagsorden. Derfor har vi også besøg fra andre kommuner, der vil 
høre om vores model.  Fordi vi deles om de faglige kompetencer, kan vi sikre en særlig høj 
kvalitet og kontinuitet i undervisningen.  

Billedskolen arbejder med et bredt kunstbegreb, og der undervises i mange genrer og en 
bredspektret teknik- og materialeforståelse. Der lægges vægt på kreativitet, idéudvikling, 
udviklingen af det enkelte barn og fællesskabet.

 En fælles billedskole bidrager derudover til:

• Fælles standarder for fagligt/pædagogisk indhold og for personalehåndtering
• Højt fagligt niveau, bl.a. gennem fagligt miljø/netværk blandt undervisere på tværs af 

aftalekommunerne. 
• Fælles markedsføring
• Politisk arbejde for at sætte billedkunstundervisningen af børn og unge højere på den 

nationale dagsorden.
• Volumen, know-how og faglig ballast til at være en relevant samarbejdspartner/initia-

tivtager til nye tiltag i kommunerne inden for billedkunstområdet, samt bidragsyder til fx kom-
munale kulturpolitikker. 

Den regionale billedskole 
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Aktiviteter i Faxe 

Fritidshold i Haslev 
Ugentligt eftermiddags- 
hold, 24 uger om året á 
2 timers varighed. 

Fritidshold på Faxe 
Ladeplads
Ugentligt eftermiddags- 
hold, 24 uger om året á 
2 timers varighed. 

Fritidshold i Terslev 
Ugentlig eftermiddags- 
hold, 24 uger om året á 
2 timers varighed. 

Foreningernes dag 
Workshops hvor børn 
og voksne kunne snuse 
til Billedskolens tilbud 
og få deres egne kunst-
kaktusser med hjem. 

Fællesudstilling
Hvert år laver alle 
Kulturregionens 
billedskolehold en 
fællesudstilling i hov-
edhuset på Kunsthal 
Rønnebæksholm. Alle 
hold laver værker med 
udgangspunkt i ét 
fælles tema. Børnene 
får dog først afsløret, 
hvordan de andre hold 
har fortolket opgaven 
på selve ferniserings-
dagen, Her kommer 
børn og familier fra 
hele kulturregionen 
og ser udstillingen, 
deltager i workshops 
og får lidt lækkert at 
spise. Efterfølgende kan 
udstillingen ses en lille 
måneds tid af pubikum 
i kunsthallens øvrige 
åbningstid. 1. udstilling 
havde temaet firkant & 
gul, 2. udstilling havde 
temaet perlende, pla-
prende, porcelæn, og i år 
bliver temaet hukom-
melse. Dette års udstill-
ing er udskudt grundet 
Covid-19. 

Designværksteder
Designværkteder i 2020, 
hvor elever kan melde sig til 
og prøve kræfter med billed-
kunstens kusine; Design. 

Børnehaveforløb 2.0
I 2020 laver vi end-
nu flere børnehave-
forløb med fokus på 
fællesskab, bevægelse 
og kunst. Projektet 
forventes igangsat 
og færdiggjort i 2021 
(grundet forsinkelse 
med Covid-19)  
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Kunst i Frøgården 
Et samarbejdsprojekt 
mellem Billedskolen, 
Frøgården og Teater Vi 
Tør. I fire weekender 
i august/september 
2020 rykker vi ind i 
Frøgården og laver et 
kunstprojekt med børn 
og unge, deres familier, 
lommepengedrenge og 
lokale kor med afslut-
tende fællesspisning og 
god stemning. Dele af 
projektet tager vi med 
os til Kulturnatten i 
Haslev. 

FY
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KUNST & MUSIKFESTIVAL 

23. maj kl. 13-21

Fyr den auf 
Kunst- og musikfestival 
for hele Kulturregionen. 
i 2021. Billedskolen sid-
der med i den projektle-
dende styregruppe. 

FællesVærk 
Et tværæstetisk projekt 
mellem film, scenekunst, 
musik og billedkunst. 
I fælles improvisation 
skabes en kunstfilm. 
Projektet afvikles i 
Næstved og på Lolland 
i efteråret 2020 for alle 
Kulturregionens kom-
muner. Billedskolen sidder 
med i den projektledende 
styregruppe. 

Videndeling
I 2020 bruger vi de 
gode kompetencer, vi 
har i Billedskolen, og 
lader vores undervisere 
dele ud af deres gode 
idéer og velafprøvede 
forløb til inspiration i fx 
folkeskolen.  Kompetenceløft

Som en del af Kultur-
aftalen har Billedskolen 
udviklet og afviklet et 
kompetenceudviklings-
forløb for lærere i 
folkeskolen. Pakken 
indeholdt et praksis-
kursus for lærere, et 
aktionslæringsforløb på 
skolen, samt frit til-
gængeligt undervisning-
smateriale inden for 2 
kompetenceområder 
i billedkunst: Digitale 
billeder for indskolingen 
og Arkitektur for mellem-
trinnet. 
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Budget 

Årlige fælles driftsomkostninger 

Speedadmin inkl. support (tilmeldingssystem) 15.000

Kontor inkl. domæne, samt grafisk arbejde 20.000
Pr, markedsføring, kørsel, og fælles udstilling 25.000
Netværksmøder og kompetenceudvikling  undervisere 15.000

Økonomi
Netværksmøder: undervisere. Faglig sparring og kvalifi-
cering af undervisning.  
PR og markedsføring, distribuering af flyers og plakater
Kontakt til lokationer og opfølgning 

Kontakt til kommuner og faglig sparring. Deltagelse i 
arrangementer og udviklingsopgaver. Kunstfaglig spar-
ringsfællesskab med Kunsthal Rønnebæksholm. 
Strategi, deltagelse i konferencer, netværk etc. samt  
politisk arbejde omkring billedskolernes arbejde. Samar-
bejdsprojekter, projektledelse

Ansættelser, afskedigelser og personalepleje

Bogføring
Sekretær, forældrekontakt, telefontid
koordinering af hold
Hjemmeside, opdatering af hold og info. 
Opdatering af hold, elever etc. i speedadmin. 

Administration 

Ledelsesopgaver (15 t./ugenligt) omfatter: 

Administrative opgaver/sekretær (8 t./ugentligt) omfatter: 

Lønudgifter til billedskoleleder og sekretær/bogholder 355.172

Samlede driftsudgifter for hele regionen 430.172 kr. 

Den regionale billedskole har allerede en etableret driftsstruktur med fælles administration 
og ledelse samt regionalt netværk. Der vil derfor ikke være etableringsomkostninger i forbin-
delse med en eventuel videre drift. Billedskolen er struktureret sådan, at udgifterne til admin-
istration og ledelse deles mellem kommunerne efter den regionale fordelingsnøgle baseret 
på indbyggertal. Billedskolen er en selvstændig tværkommunal virksomhed med egen ledelse. 
Næstved kommunes økonomiafdeling vil fortsat gerne stå for at administre lønforhold og 
økonomiopfølgning. 

Derudover betaler hver kommune for de fritidshold og aktiviteter, de ønsker udviklet og 
afviklet pr. år. Det varierer fra kommune til kommune hvor stor aktivitet, der ønskes. 
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Underviserløn: 400 kr./t. inkl. forberedelse, møder og pension, 52 t. årligt.  -20.800 
Materialer -6.000
Elevindbetaling, 1740 kr. pr elev (max 12 på et hold) + 20.880

Pris pr. fritidshold v. fuldt hold på 12 elever : 5920 kr. 

Underviserløn: 6 timers undervisning a 350 kr/t + 2 timers forberelse a 
250 kr./t. 

-2.900

Materialer -1.000
Elevindbetaling, 200 kr. pr. elev (max 12 på et værksted) + 2400

Pris pr. weekendværksted på fuldt hold på 12 elever: 1.500 kr. 

Basispriser for fritidshold og weekendværksteder 

OBS 
Priserne på Fritidshold og Weekendværksteder er beregnet ud fra fuld deltagerbetaling på 12 elever. Hvis 
ikke holdene er fyldt op, vil kommunen skulle dække udgiften for det manglende antal elever. Opstart 
af hold med færre elever end 12, vil derfor altid skulle godkendes af kommunen. 
Bliver et hold ikke oprettet fx på frund af for få elevtilmeldinger, vil man skulle svare udgiften til 
underviseren i en 3-måneders opsigelsesperiode jf. funktionærloven (Dette scenarie har Billedskolen 
d.d. ikke oplevet endnu). Underviseren vil i så tilfælde blive pålagt at udføre andre opgaver i opsigelsesperi-
oden, som denne dog kan takke nej til og dermed fraskrive sig sine rettigheder. 

Kommune Indbyggertal pr. 1. jan 2020 procentfordeling Driftsudgift 

Vordingborg 45541 19,9 % 85.604

Faxe 36596 16 % 68.828

Næstved 83199 36,3 % 156.152

Stevns 22782 9,9 % 42.587

Lolland 41105 17,9 % 77.001

Faxe kommunes driftsudgifter til Billedskolen er sammensat af de fælleskommunale administrative 
udgifter, samt udgiften for det antal aktiviteter kommunen ønsker varetaget af Billedskolen. 

Udgiftssammensætning  

De fælles driftsudgifter for de 5 aftalekommuner udgør 430.172 kr. årligt. De 5 aftalekommuner har 
et samlet indbyggertal på 229.223. Fordelingen af driftsudgifter er beregnet udfra befolkningssam-
mensætningen pr. 1. jan. 2020.

Procentfordeling mellem aftalekommuner  
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Faxe har et indbyggertal på 36.596, hvilket udgør 16 % af aftalekommunernes samlede 
indbyggertal. Derfor betaler Faxe Kommune 16 % af de fælles driftomkostninger, hvilket 
udgør kr. 

68.828 kr. 

Faxe har pt. 3 fritidhold med et samlet elevtal på 32 

Det anbefales at kommunen afsætter et rammebeløb svarende til bruttoudgiften for 3 
hold* (*udgiften før elevbetalinger er modregnet) plus udgiften til den fælles drift. 

(3 hold x 26.800 kr/pr hold = 80.400 kr.) + 68.828 kr.  

149.228kr.  

OBS 
De midler der er tilovers, når elevbetalingen er medregnet, vil blive brugt til kreative og 
billedkunstfaglige projekter i Faxe Kommune. Det kunne fx være samarbejdsprojekter, 
workshops i forbindelse med andre kommunale aktiviteter, åben skole etc. 

Hvis et hold ikke bliver oprettet, vil underviseren skulle afvikle timerne indenfor et af 
ovenfor nævnte projekter. 

De afsatte midler vil dermed altid bidrage til at styrke billedkunst for børn og unge i Faxe 
Kommune. 

Uddybning af udgifter i Faxe Kommune 
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