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DE AKTIVE AKTØRER INDENFOR BØRNEKULTUREN I BILLUND KOMMUNE

BILLUND BIBLIOTEK

CAPITAL OF CHILDREN

BILLUND CENTRET OG KIRKEN

KULTURSKOLEN

ILDSJÆLE

KULTUR-
KONSULENTEN BILLUND MUSEUM

BØRNEKULTUREN I BILLUND

LEGO

I Billund er der bl.a. følgende spillere på banen indenfor bør-
nekulturen:

•	 Billund Bibliotek
•	 Billund Centret
•	 Kulturskolen - musik, billedkunst, drama
•	 Kirken
•	 Billund Museum
•	 Capital Of Children Company (CoCC)
•	 LEGO - LEGO Fonden, LEGO Group, LEGO House, LEGO 

Innovation Lab, Hotel LEGOLAND
•	 Kulturkonsulenten ved Billund Kommune
•	 Skoler og dagtilbud

Herudover er børnekulturen i byen begunstiget af at have en 
lang række ildsjæle.

Hvis et institutionelt samspil omkring børnekulturelle aktivi-
teter skal fungere og løftes op på et værdiskabende niveau, er 
det vigtigt at få kortlagt de forskellige aktive og interessante 
samarbejdspartnere indenfor feltet. Ved at skabe et godt 
samarbejde og klare rollefordelinger mellem institutionerne 
skaber man fundamentet for at arrangere velfungerende, in-
teressante børnekulturelle aktiviteter, som både appellerer 
til børnene og til de voksne, der skal bidrage til at udfolde og 
facilitere dem. SKOLER OG DAGTILBUD
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FACILITETER TIL BØRNEKULTUREN I BILLUND

Børnekulturen kan i dag og i fremtiden udspille sig i en række forskellige 
rammer i Billund. Billund Centret er en oplagt og ofte benyttet ramme, men 
der tilbydes også en række andre attraktive rammer som eksempelvis 
LEGO House og Innovation Lab, COCC og skole/dagtilbud. Endelig tilbyder 
parker, legepladser og andre udearealer også attraktive rammer. 

I forhold til ønsket om at skabe børnekulturelle FYRTÅRNE - attraktive, 
fuldt udfoldede projekter for og med børn anbefales det at benytte sam-
me 4-rums tænkning, som ligger til grund for arbejdet med at skabe plads 
til forskellige aktiviteter inden for bibliotekets ramme, der er udviklet af 
Dorte Skot-Hansen, Henrik Jocumsen og Kasper Hvenegaard-Rasmus-
sen, IVO, og som anvendes i Modelprogram for Folkebiblioteker.
  

4-RUMSTÆNKNINGEN: FIRE CENTRALE RUMLIGE INTENTIONER

'LÆRINGSRUMMET' er baseret på at opdage og lære 
nyt. Det indeholder f.eks. uformelle læringskurser, e-
læringsfaciliteter, foredrag, adgang til videnressourcer 
og spørgetjenester.

’INSPIRATIONSRUMMET’ er baseret på oplevelser. Det 
vil typisk indeholde adgang til materialer med litteratur, 
kunst, film, musik, underholdning og spil, til arrangemen-
ter med kunstnere og lignende.

'MØDERUMMET' er baseret på deltagelse. Det spæn-
der fra at deltage i arrangementer om (lokal)politiske 
spørgsmål eller aktuelle problemer over læse- og stu-
diekredse til facilitering af communities og netværk.

'DET PERFORMATIVE RUM' er betegnelsen for kreativt 
skabende aktiviteter, der udfordrer brugerne. Work-
shops, skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, 
innovationsworkshops, filmværksteder mv.
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FACILITETER I BILLUND

KULTURCENTRETS FACILITETER: 
Læringsrum: Biblioteket, Billund Centrets mødelokaler, kirken
Det performative rum:  Kulturskolen
Inspirationsrum: Biblioteket, koncertsal, teatersal, forhal
Møderum: Planlagt mødeaktivitet kan placeres i bookede mø-
delokaler i Billund Centret. Alle faciliteter danner ramme for so-
ciale møder

FACILITETER I ANDRE AKTØRERS LOKALER:
LEGO: LEGO House, LEGO Innovation Lab, LEGOLAND.
CAPITAL OF CHILDREN COMPANY: Studie, mødelokaler
SKOLER/DAGTILBUD: Legerum, læringsrum, samlingsrum

UDENDØRSFACILITETER 
Det performative rum:  Det nære udeområde omkring Billund 
Centret
Inspirationsrum: Billund Friluftsscene, Skulpturparken

I den videre proces skal partnerne internt fastholde fokus på, 
hvordan der kan etableres og fastholdes institutionel specialise-
ring og hermed komplementaritet i stedet for funktionsfordob-
linger: ALtså at en række forskellige institutioner ikke tilbyder 
samme rum, rammer og kompetencer. 

DET PERFORMATIVE RUM:
Kulturskolen, LEGO Innova-
tion Lab

LÆRINGSRUM:
Biblioteket, Billund Centrets mødeloka-
ler, kirken, LEGO Innovation Lab, CoCC, 
skoler, dagtilbud, Billund Museum 

INSPIRATIONSRUM:
Biblioteket, koncertsal, 
teatersal, forhal, LEGO-
LAND, Billund Museum 

MØDERUM:
Mødelokaler i Billund 
Centret, CoCC

UDENDØRSFACILITETER:
Det nære udeområde omkring Bil-
lund Centret, Billund Friluftsscene, 
Skulpturparken

BØRNEKULTUREN I BILLUND
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Disse dogmer for samarbejde om kulturprojekter i Billund blev udarbej-
det på designworkshoppen d. 11.06.2013 ifm. Kulturstyrelsens udvikling 
af modelprogrammet for folkebiblioteker. Dogmerne beskriver, hvordan 
samarbejdet om udvikling og facilitering af ambitiøse børnekulturelle ak-
tiviteter kan styrkes på både det strategiske og det operationelle niveau. 
Det anbefales at have disse dogmer for øje, når Billund i den nære fremtid 
skal i gang med at udvikle børnekulturelle fyrtårne, initieret og faciliteret 
af effektive samspil.

DOGMER FOR SAMARBEJDE

DOGMER FOR ET STYRKET SAMARBEJDE PÅ 
DET STRATEGISKE NIVEAU:

1. Partnere er forpligtede til at bidrage
2. Ligeværdighed
3. Årshjul - temaer, faste arrangementer
4. Fokus på børns roller/tilgang
5. Vi tænker på tværs

DOGMER FOR ET STYRKET SAMARBEJDE PÅ 
DET OPERATIONELLE NIVEAU:

1. Nemme adgangsforhold
2. Sparring - systematisk
3. Brugerinddragelse - børn
4. Partnerskaber afsøges systematisk
5. Husk politisk niveau.
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AFSÆTTET: 

Et servicedesign for institutionelt samspil omkring facilitetering af ambi-
tiøse, børnekulturelle projekter/aktiviteter med en længere tidshorisont 
med afsæt i en ”værdikæde-tænkning”: ”Invitation”, ”inspiration”, ”pro-
duktion”. 
Den udfoldede aktivitet, der engagerer deltagere og ”leverer” nye oplevel-
ser tilbage til brugere af Billund Bibliotek og Billund Centret samt dets pri-
mære samarbejdspartnere, kan med fordel tænkes som en række sam-
spillende elementer: 

•	 at programmere og forecaste projektet fra start til slut
•	 at inspirere
•	 at udføre
•	 at præsentere

Hvem deltager? Hvem faciliterer? Hvor foregår det? Opgaver og aktivite-
ter ifm. ’værdikædens’ forskellige elementer kan flytte ’adresse’ og ’driver’ 
mellem de samarbejdende kulturinstitutioner i Billund - Børnenes Hoved-
stad. 

AT INSPIRERE

AT UDFØRE 

AT PRÆSENTERE

SÅDAN KAN VI SAMMEN BYGGE BØRNEKULTURELLE FYRTÅRNE I BILLUND

AT PROGRAMMERE 
OG ”FORECASTE”
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EKSEMPEL PÅ SKABELSEN AF BØRNE-
KULTURELLE FYRTÅRNE I BILLUND

LÆRINGSRUMMET
RAMMESÆTNING/INTRO DET PERFORMATIVE RUM 

VÆRKSTEDSFORLØB, BEARBEJDNING, UDFØRSEL

INSPIRATIONSRUMMET
PRÆSENTATION, ISCENESÆTTELSE, 
PERFORMANCE, UDSTILLING

HVEM INVITERES? 
HVORDAN? 
HVEM FACILITETERER? Fra biblioteksdesignede 
aktiviteter til brugerinitierede aktiviteter til tilba-
gevendende foreningsaktiviteter.

Hvordan kan de aktive aktører i Billund samarbej-
de om at skabe processer, som løbende føder nye 
projektidéer? Hvilke anledninger, hvor og hvem er 
’driver’? 
Hvor kan man henvende sig med et ønske eller en 
god idé?
Hvordan opfanges den gode ide?  

OPDELING: 
 » Større biblioteksfaciliterede projekter i samarbejde 

med eksterne 
 » Biblioteket lægger hus til eksterne projekter, hjælper 

måske med PR og det praktiske (hvad med økonomi?)
 » Mindre, tilbagevendende biblioteksfaciliterede aktivi-

teter.
Tænk på, hvordan disse kobles ind i et årshjul eller lignende 
planlægningsværktøj. 

Rum til rammesætning vælges efter 
deltagerantal, aktivitet og nærhed til 
relevante faciliteter - hvem står for 
rammesætningen? Personale eller 
eksterne?

Rum til ’produktion’, værkstedsforløb o.lign.  
vælges efter deltagerantal, aktivitet og 
nærhed til relevante faciliteter. Hvem facili-
terer? Hvad kan biblioteket gøre for at gøre 
deres kompetence-felt endnu bredere?  

Hvordan og hvor kan ’projektets’ resultater udstilles el-
ler præsenteres ’live’? Hvem står for PR og invitationer? 
(Kan der være et læringselement i dette også, hvor bib-
lioteket faciliterer, men deltagere selv er penneførere?) 
Hvem bistår med det praktiske? Hvem betaler? 
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AT PROGRAMMERE OG 
’FORECASTE’

AKTIVITETEN:

AT INSPIRERE/RAMMESÆTTE/
OPLÆRE

AT UDFØRE AT PRÆSENTERE

EKSEMPEL PÅ ”VÆRDIKÆDE-TÆNKNING”: ”EN TIDSTAVLE FOR TEKNOLOGI I LEG OG KOMMUNIKATION - FØR, NU OG I FREMTIDEN”

Aktiviteten kunne eksempelvis tilrette-
lægges i et samarbejde mellem folkeskole 
og biblioteket, kommunens kulturkonsu-
lent, CoCC samt teknologisk og oplevel-
seskulturel ekspertise fra eksempelvis 
LEGO.

Folkeskoleklasser inviteres til at deltage, 
eksempelvis som en del af den understøt-
tende undervisning, der kobler leg og læ-
ring i skolen eller et længere projektforløb. 

Præsentation af, hvordan forskellige tek-
nologier gennem tiden har samspillet og 
påvirket vores oplevelser med legetøj/mu-
sik/lyd/billeder/teknologi. Hvordan den har 
påvirket den måde, vi  kommunikerer på, 
og hvordan vi håndterer sociale relationer. 
Her kan arbejdes med kortere eller længere 
introduktioner ved fagprofessionelle til et 
tematisk nedslagsområde for at inspirere 
og klæde børnene på til deres eget arbejde 
med opgaven, at researche og producere 
kreative løsninger på opgaven m.m. 
Kan eksempelvis foregå i bibliotekets læ-
ringsrum eller på relevante sites i det søn-
derjyske. 

Børnene arbejder med deres tidstavler 
og udviklingen af fysiske formater her-
for. Dette kan foregå i skolen, i velegnede 
værksteder i Billund Centret, et velegnet 
tredje sted - ligesom det kan veksle mel-
lem disse scener efter behov. De forskel-
lige tematiske opgaver giver mulighed for  
at skærpe  den konceptuelle tænkning og 
den fysiske udformning af tidstavlerne un-
dervejs.  Der kan også i denne fase veksles 
mellem elevarbejde på opgaven og inspira-
tionsoplæg, ekskursioner m.m. 

Børnenes slutprodukter, de skulpturelle 
tidstavler kan præsenteres som instal-
lationer i egen magt, som særudstillinger 
i eksempelvis Billund Centrets foyer, men 
kunne også udgøre en hjørnesten i en stør-
re festival om leg og teknologi - før, nu og 
i fremtiden og engagere et stort publikum.  
Hermed loopes tilbage til start og projekt-
designet. 

At skabe aktiviteten ”en tidstavle for teknologi i leg og kommunikation - før, nu og i fremtiden”, hvor børn i Billund med 
facilitering fra professionelle voksne kan arbejde med at designe tidstavler for teknologi, oplevelses- og kommunikati-
onskultur og hermed lære sin fortid, samtid og fremtid bedre at kende.
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AKTIVITETEN:

AT INSPIRERE/RAMMESÆTTE/
OPLÆRE

AT UDFØRE AT PRÆSENTERE

EKSEMPEL PÅ ”VÆRDIKÆDE-TÆNKNING”: ISCENESÆTTELSE AF EVENTYR

En åben invitation til lokale børn og unge 
som et fritidstilbud, hvor de kan komme til 
at arbejde med alle dele af processen for 
opsætning af et teaterstykke. 
Et samspil mellem kulturinstitutionerne i 
centret. Forfatterskole på biblioteket skri-
ver manuskriptet. Børn og unge fra dra-
matilbuddet i kulturskolen. Musikskolen 
komponerer og spiller teatermusikken. Ku-
lisserne bygges i det aktive udeareal samt i 
kulturhusets værksteder.

Introduktion til H.C. Andersens eventyr og 
moraler. Udvælgelse af eventyr, idéproces 
og udvikling af idéer til fortolkning af even-
tyr og univers. Storylineværksted.

Manuskriptværksted. Dramaundervisning. 
Kulissebyggeri.  

Teaterstykke opføres på stor scene (inde/
ude). Enten en enkelt forestilling eller fore-
stillinger over en uge eller på turné (fx. på 
skoler, i nabokommuner m.m.)
Udescenen kunne være en oplagt lokal 
ramme, hvor projektets mange forskellige 
aktiviteter bringes i sampil for et større 
publikum.

At iscenesætte et eventyr af H.C. Andersen. Børn og unge med facilitering fra professionelle voksne 
kan arbejde med at tolke og formidle et kendt og elsket eventyr i nye formater og gennem fysisk 
udfoldelse som dans og drama. 

AT PROGRAMMERE OG 
’FORECASTE’
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WORKSHOP MED FOKUS PÅ BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Den 12.06.14 blev der afholdt en workshop i Billund Centret med fokus på oven-
stående beskrevne værdikæde-tænkning. Der var her hensigten at modne nye 
samarbejder og partnerskaber mellem de børnekulturelle aktører i Billund samt 
at løfte niveauet for børnekulturelle aktiviteter. 
Masser af idéer blev spillet på banen i løbet af dagen. Idéerne er i det følgende er 
inddelt i fire forskellige kategorier af aktiviteter:

VÆRDIKÆDEAKTIVITETER: 
Et længerevarende forløb, der veksler mellem viden/læring, produktion/værk-
stedsforløb og præsentation af resultatet.

EVENTS / ENKELTSTÅENDE STØRRE ARRANGEMENTER: 
Et overordnet tema/event, der strækker sig fra et par timer til et par dage. Kan 
indholde en eller flere aktiviteter.

TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER:
Planlagte tilbagevendende aktiviteter, der strækker sig over et længere forløb, 
fx. en sommer, en sæson, et år. Lærende/berigende aktiviteter.

AD HOC/SPONTANE BRUGERAKTIVITETER:
Selvforvaltede aktiviteter.

Denne opsummering skal ses som et bruttokatalog af idéer til børnekulturelle 
aktiviteter, som Billund Bibliotek kan videreudvikle og i sidste ende føre ud i livet 
til glæde for børn i Billund og omegn.
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AKTIVITETER

IDÉER TIL AKTIVITETER

VÆRDIKÆDEAKTIVITETER

DELTAGERE FACILITETER PLACERINGARRANGØR

Tværfaglige forløb med flere 
forskellige aktører, der bidra-
ger med forskellige kompeten-
cer. 

Et længerevarende forløb, der 
veksler mellem viden/læring, 
produktion/værkstedsforløb 
og præsentation af resultatet.

Målrettede aktiviteter til børn 
og unge.

•	 Naturvidensskabsfestival - læringsforløb i klasser/børnehaver forud
•	 Event, hvor børn i grupper/familier/klasser/klubber osv. kan melde sig til. 

De skal bygge en hule, som kan være udgangspunktet/’scenen’ for en for-
tælling - gyserhistorien. Eventen er med overnatning for at få mørket med.

•	 Mozart - fælles projekt på tværs af kulturinstitutionerne og skoler. Inddra-
gelse af musikhistorie. Kulturskolen -kostumer, film. Kirkemusik - kirken 
som scene. Professionelle musikere inviteres . Biblioteket som inspirations-
rum.

•	 Sanseligt - billeder produceres ud fra/med afsæt i musik. De kan bruges 
som baggrund ved koncerter.

•	 Brug af kirkerummet til opsætning af teaterstykke - scenebilleder, kostu-
mer, kendskab til salmer.

•	 Eksperimentarium - udendørs og centralt, performance og konkurrence.
•	 Hulebyggeri.
•	 Knytte bånd mellem danske og internationale familier.
•	 Vand + sand - formgivning, science, materialeforståelse.
•	 Digital skærm/væg/levende facebook.

Aktiviteterne kan med fordel 
placeres i flere lokaliteter med 
forskellige faciliteter i Billund. 
Her kan de forskellige faciliteter 
understøtte arbejdet ifm. ram-
mesætning, projektforløbet og 
præsentationen. 

Placering efter aktivitetens ka-
rakter. 

NATURVIDENSKABSFESTIVAL

HULEBYGGERI
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AKTIVITETER

IDÉER TIL AKTIVITETER

EVENTS / STØRRE ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER

DELTAGERE FACILITETER PLACERINGARRANGØR

Events kan afholdes af en en-
kelt arrangør eller af en sam-
ling af foreninger, biblioteket 
og ildsjæle.

Et overordnet tema/event, der 
strækker sig fra et par timer til 
et par dage. Kan indholde en 
eller flere aktiviteter.

Målrettede aktiviteter til for-
skellige brugere: Børn og for-
ældre, unge m.fl.

•	 En CO2 skattejagt. Poster med forskellige eksperimenter indenfor fx. energi, 
affald, vandforbrug, vind og andre miljøemner. Posterne bemandes med 
aktører og store skolebørn, som kommer fra Billunds eksisterende institu-
tioner og erhvervsliv med teknologisk virke. 

•	 Kunst møder natur og omvendt - et sted, hvor mødet finder sted. Musik 
kan skabes i naturen med instrumenter, landart, kunstnere skaber værker, 
der skal stå på stedet. Iscenesætte naturen.

•	 Event, hvor børn i grupper/familier/klasser/klubber osv. kan melde sig til. 
De skal bygge en hule, som kan være udgangspunktet/’scenen’ for en for-
tælling - gyserhistorien. Eventen er med overnatning for at få mørket med.

•	 Mozart som rockkoncert
•	 Fortælledag i kirken - eventyr, kirkehistorie osv. (Forskellige genrer).
•	 Vandkunst.
•	 Eksperimentarium - udendørs og centralt, performance og konkurrence.

Faciliteter, der understøtter mu-
ligheden for forskellige aktivite-
ter og deltagere. Faciliteterne 
tilpasses eventen.

Forskellige steder i Billund, ste-
der med plads, fx. Billund Centret, 
skoler, friluftsteatret, udendørs 
arealer.

KUNST OG NATUR - udstilling af børneproduktioner

VAND - EKSPERIMENTARIUM
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AKTIVITETER

IDÉER TIL AKTIVITETER

TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER

DELTAGERE FACILITETER PLACERINGARRANGØR

Foreninger, biblioteket, ildsjæ-
le, der har et ønske om at køre 
et længere lærings- og akti-
vitetsforløb, og som forpligter 
sig til at levere undervisning/
igangsætning hver gang.   

Planlagte tilbagevendende ak-
tiviteter, der strækker sig over 
et længere forløb. Fx. en som-
mer, en sæson, et år. Læren-
de/berigende aktiviteter.

Målrettede aktiviteter til be-
stemte brugere.

•	 Kunst møder natur og omvendt - et sted, hvor mødet finder sted. Musik 
kan skabes i naturen med instrumenter, landart, kunstnere skaber værker, 
der skal stå på stedet. Iscenesætte naturen.

•	 Filosofiske samtaler/snakke i kirken. Hvad er et godt liv? Ligeværd i sam-
tale om eksistentielle spørgsmål, hvad er tro? Livsindstilling.

•	 Formidling af kristendom gennem billeder.
•	 Sorggrupper, samtaler.
•	 Teologisk, filosofisk tænkekvarter.
•	 Eksperimentarium - udendørs og centralt, performance og konkurrence.
•	 Værksted
•	 Familiecamp i tipier.
•	 Hulebyggeri.
•	 Knytte bånd mellem danske og internationale familier.

Faciliteter, der understøtter ak-
tivitetens karakter.

Forskellige lokaliteter i Billund alt 
efter hvilken aktivitet, der afhol-
des. Indendørs aktiviteter kan i 
godt vejr rykke udenfor, hvis hen-
sigtsmæssigt.

UDENDØRS MUSIKVÆRKSTED
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AKTIVITETER

IDÉER TIL AKTIVITETER

AD HOC / SPONTANE BRUGERAKTIVITETER

DELTAGERE FACILITETER PLACERINGARRANGØR

Brugerne selv.Selvforvaltede aktiviteter. Individuelle brugere eller for-
skellige grupper i social sam-
menhæng.

•	 Eksperimentarium - udendørs og centralt, performance og konkurrence.
•	 GPS positioner - hvem vil mødes på en given position og stå på rulleskøjter.
•	 Boldspil - åbent areal, som indbyder til forskellige former for spil. Skaber 

forbindelse: Billund møder verden.
•	 Verdens bedste legeplads.

Tilpassede faciliteter. Forskellige steder i Billund.

TILGÆNGELIGT VANDLAB

RULLESKØJTESJOV

UDENDØRS MØDESTEDER



BILLUND BIBLIOTEK  IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

16/Idékatalog til børnekulturelle aktiviteter/Billund Bibliotek/04.07.2014/SIGNAL Arkitekter

PROGRAMMERINGSFASE

PROJEKTPLAN, UDVIKLES I PROGRAMMERINGSFASEN
(Det kan nogle gange være nemmere at starte med at udfolde 
det attraktive slutmål og bagefter fylde læringsmæssig værdi 
på i de to først faser.)

PROJEKTFORLØB PRÆSENTATION AF PROJEKT

REDSKAB TIL PROGRAMMERING AF BØRNEKULTURELLE 
FYRTÅRNE INDENFOR VÆRDIKÆDETÆNKNINGEN

Projektets målsætninger beskrives: 
Hvad er det for et projekt? Forestil jer et 
attraktivt slutmål fra starten. 
Hvilke delelementer består projektet af?
Hvem er tovholder/initiativtagere på pro-
jektet? 
Hvilken målgruppe/deltagerkreds retter 
projektet sig mod?
Hvem kan indgå som samarbejdspartnere?

NB: Husk, at det skal være attraktivt for 
både samarbejdspartnere og deltagere at 
deltage i projektet. 
NB: Tænk på, hvad projektet skal tilføre af 
værdi for deltagerne ift. læring, udvikling, 
inspiration m.m., som kan kobles tilbage til 
Billunds vision om at skabe børnekulturelle 
fyrtårne, der styrker børns kreative og in-
novative udvikling gennem leg og læring .

Invitation: 
Invitation af projektets samarbejdspart-
nere og deltagere.

Rammesætningen er den første del af pro-
jektets introforløb, der skal give deltagerne 
en grundig indføring til, hvilken opgave der 
skal løses i projektforløbet. Det er her, del-
tagerne får inspiration og får deres første 
oplevelser med projektet og evt. også deres 
første hands-on på forløbet fx. gennem re-
search på projektets fokusområde. 

Rammesætningen/introforløbet beskrives: 
Hvilke aktiviteter består rammesætningen 
af? Foredrag med fagprofessionelle, intro-
workshop, vidensdage.  
Hvilke faciliteter kræver rammesætningen?
Hvor lang tid strækker aktiviteterne sig 
over? 
Hvem faciliterer rammesætningen?
Hvor afholdes rammesætningen?
Hvilket læringsmæssigt indhold skal der 
ligge i rammesætningen?

Projektforløbet er her, projektet tager form, 
det er selve indholdet i hele projektet. Det 
er her deltagerne selv bidrager og løser 
den opgave, projektet stiller i introforløbet.  
Deltagerne er aktive hands-on og udvikler 
kreative løsninger på projektet. 
 
Projektforløbet beskrives: 
Hvilke aktiviteter består projektforløbet af? 
Hvilke faciliteter kræver projektforløbet?
Hvor lang tid strækker aktiviteterne sig 
over?  
Hvem faciliterer projektforløbet?
Hvor afholdes projektforløbet?
Hvilket læringsmæssigt indhold skal der 
ligge i projektforløbet?

Projektets præsentation skal være det at-
traktive slutmål, der i første omgang lokker 
deltagerne til. Præsentationen er afslutnin-
gen på projektet, hvor deltagerne får mu-
lighed for at vise, hvad de har lavet og lært 
gennem projektforløbet. Præsentationen 
kan have mange forskellige former afhæn-
gig af projektets art.    
 
Præsentationen beskrives: 
Hvilke aktiviteter består præsentationen af? 
Hvilken form har præsentationen?
Hvilke faciliteter kræver præsentationen?
Er deltagerne en aktiv eller passiv del af 
præsentationen?  
Hvor lang tid strækker præsentationen sig 
over?  
Hvem faciliterer præsentationen?
Hvor afholdes præsentationen?
Hvilket læringsmæssigt indhold skal der 
ligge i præsentationen?

Billund Bibliotek ønsker at arbejde videre med at sikre en høj kvalitet af 
børnekulturelle aktiviteter, og derfor beskrives her en matrix for, hvordan 
planlægningen af længerevarende, værdiskabende og lærende projekter 
kan udvikles og tilrettelægges samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig 
for at projektet bliver en succes.   

RAMMESÆTNING / 
INTROFORLØB
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PROJEKT / MÅLSÆTNING

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? HVAD ER 
DEN OVERORDNEDE MÅLSÆTNING MED 
PROJEKTET?:
NB: Tænk på, hvad projektet skal tilføre af 
værdi for deltagerne ift. læring, udvikling, 
inspiration m.m. 

RAMMESÆTNING / INTROFORLØB

HVILKE AKTIVITETER BESTÅR FORLØBET 
AF?:  

HVILKE AKTIVITETER BESTÅR FORLØBET 
AF?:  

HVILKE AKTIVITETER BESTÅR PRÆSEN-
TATIONEN AF?:   

HVOR FOREGÅR OVENSTÅENDE AKTIVI-
TETER?: 

HVOR FOREGÅR OVENSTÅENDE AKTIVI-
TETER?: 

HVOR FOREGÅR OVENSTÅENDE AKTIVI-
TETER?: 

HVEM FACILITERER OVENSTÅENDE AKTI-
VITETER: 

HVEM FACILITERER OVENSTÅENDE AKTI-
VITETER: 

HVEM FACILITERER OVENSTÅENDE AKTI-
VITETER: 

PROJEKTFORLØB PRÆSENTATION AF PROJEKT

REDSKAB TIL BILLUND BIBLIOTEKS EGNE WORKSHOPMØDER:
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HULEBYGGERI OG OVERNATNING

NATURVIDENSKABSFESTIVAL 

KUNST MØDER NATUR 
OG OMVENDT

BILLEDER PRODUCERES UD FRA/
MED AFSÆT I MUSIK

MOZART-PROJEKT

SOMMERCAMP

EKSPERIMENTARIUM -
UDENDØRS OG CENTRALT

CO2 SKATTEJAGT

BØRNEKULTURNAT

EFTERÅR

SOMMER

VINTER

HELE ÅRET

FORÅR

ÅRSHJUL OVER BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER I BILLUND

Årshjulet skal bidrage til rettidig omhu og sikre tid til at modne og udvikle 
projekterne. Derudover skal det sikre en spredning af aktiviteter over hele 
året, samt at aktiviteterne tilpasses den givne årstid.


