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Mission/vision 
for 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland 
Vedtaget på Skoletjenesten Sjællands Forretningsudvalgsmøde den 8. oktober 2012 

 
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjællands vision er at skabe 

kulturelt kompetente børn og unge. 

 
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjællands formål 
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland har som formål at bygge bro mel-

lem undervisningssektoren og kulturinstitutioner med lokal/regional forankring. 

Dette gøres ved at informere om og formidle de læremidler, pædagogiske mulighe-
der og tilbud, der findes på kulturinstitutioner, der modtager offentligt tilskud.  

Desuden rådgiver Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland i forbindelse med 

udvikling af nye læremidler og undervisningstilbud, samt initierer samarbejde mel-
lem kulturinstitutioner og uddannelsessektoren. 

 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland understøtter følgende områder: 

 
 Kommunernes engagement på kulturområdet 

 Samarbejde på tværs af kommunegrænser 

 At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og 
aktiviteter  

 At opsamle og videregive viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det 

samlede kulturliv i hele landet  
 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjællands samarbejdspartnere er Kulturregi-

on Midt- og Vestsjælland, CFU Sjælland, kulturinstitutioner i regionen, undervis-

ningssektoren og offentligt støttede institutioner i samarbejde med private.  
Desuden sigtes på samarbejde med centrale netværk og institutioner, der arbejder 

med formidling af kultur for børn og unge, herunder f.eks. Børnekulturens netværk, 

Skoletjenesten på Sjælland, centre for museumsundervisning m.v.  
 

Kerneydelserne er: 

 Faglig sparring, rådgivning og medvirken til udviklingen af interessenternes 
projekter med henblik på kvalificering af undervisningsrelaterede tilbud 

 samarbejde mellem kulturinstitutioner og kulturelle initiativtagere 

 Kompetenceudvikling og kursusaktiviteter for målgruppen 

 Økonomisk støtte til udvikling af aktiviteter og undervisningstilbud/lære- 
midler, der understøtter det overordnede formål 

 

Formål med Kultur- og skoletjenesten Midt - og Vestsjællands aktiviteter   
Formålet er at sikre, at alle børn og unge fra førskole og gennem hele deres skole-

forløb møder professionelle kulturtilbud. 

 

Målet er, at børn og unge møder og deltager i varierede kulturoplevelser og dermed 
opnår kompetencer, som kan være med til at understøtte den personlige identitet, 

dannelse og kulturforståelse.    

 
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland synliggør de regionale kulturinstitu-

tioner og skaber nye samarbejdsrelationer mellem kulturinstitutionerne, kulturelle 

initiativer og undervisningssektoren – både i og uden for regionen.  
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland vil arbejde for: 
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 At kvalificere en kulturdannelse hos børn og unge. Dette gøres ved at skabe 

mulighed for kulturmøder i en institutionel ramme, hvor det undervisnings-

relaterede indhold bliver sat i en læringsmæssig kontekst.  
 

 At inspirere børn og unge til at bruge lokale og regionale kulturtilbud. 

 
 At børn og unge tager aktiv del i regionens kulturtilbud- og aktiviteter.  

 

 At fremme kompetenceudvikling ved opkvalificering af lærere, undervisere 

og kulturformidlere for kommende projekter. 
 

 At fremme erfaringsudveksling og videndeling, herunder løbende evaluering 

og afrapportering af igangsatte initiativer støttet af Kultur- og skoletjenesten 
Midt- og Vestsjælland. 

 

Målgruppe 
Målgruppen for Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland er lærere, undervi-

sere og kulturformidlere i regionen. 

 

Målgruppen for formidlingen af tilbud og projekter er elever i førskole, grundskole 
og ungdomsuddannelser. 

 

Område – geografisk 
Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland dækker geografisk samme område 

som Kulturregion Midt- og Vestsjælland og omfatter derfor kommunerne: Holbæk, 

Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.  

 
Udmøntning af mål 

Det er Kultur- og skoletjenesten Midt - og Vestsjællands opgave at yde rådgivning i 

forhold til: 
 Undervisningstilbud 

 Undervisningsmaterialer og læremidler 

 Lærerkurser m.m. 
 Faglig bistand til udarbejdelse af projektbeskrivelser og projektansøgninger 

 

En af Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjællands centrale opgaver bliver at 

yde faglig didaktisk sparring i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af kul-
turinstitutionernes og andre udbyderes undervisningstilbud.  

 

Nedenfor skitseres Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjællands overordnede 
faglige arbejdsopgaver: 

 Overblik – herunder frembringe et kvalificeret og systematisk overblik over 

eksisterende kultur/undervisningstilbud i regionen 
 Synliggøre – PR og markedsføringsstrategi for eksisterende og kommende 

kultur- og undervisningstilbud og projekter i regionen, samt synliggøre og 

initere samarbejdsmuligheder mellem undervisningssektoren og kulturinstitu-

tionerne 
 Rådgivning – faglig didaktisk sparring i udvikling og opkvalificering af eksi-

sterende og nye undervisningstilbud 

 

Organisation 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland har sekretariat i CFU Sjælland/ 

UCSJ og indgår som en integreret del af centerets virke. CFU’s konsulenter på fol-
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keskoleområdet indgår således som resursepersoner i den faglige didaktiske spar-
ring mellem skoler og kulturinstitutioner.  

 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland er organiseret med et forretnings-
udvalg bestående af repræsentanter fra: 

 Kulturhistoriske Museer (1person)  

 Musikskoler (1 person) 
 Kunstmuseerne (1 person) 

 Producerende Teatre (1 person) 

 Kulturregion Midt- og Vestsjælland (1 person) 

 CFU Sjælland/UCSJ (2 personer) 
 

Forretningsudvalget mødes 4 gange om året. 

 
Det administrative arbejde varetages af et sekretariat tilknyttet CFU Sjælland. Se-

kretariatet består af en sekretær og en koordinatorgruppe med minimum 0,3 års-

værk. Derudover stiller CFU faglig konsulentbistand til rådighed.  
 

Det vil muligt at indkøbe CFU’s konsulenter til særopgaver på timebasis.  

 

Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov. 
 

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem CFU/UCSJ og Kultur- og skoletjenesten 

Midt- og Vestsjælland årligt, som følger rammerne for bevillingen fra Under-
visningsministeriet.  

 

Ud af bevillingen afsættes som minimum 25 % til udvikling af nye undervisningsfor-

løb. 
    

Forretningsorden 

Forretningsudvalget består af syv valgte/udpegede medlemmer: Fem fra kulturin-
stitutionerne og to fra CFU. Herudover deltager sekretærfra CFU . Kun de valg-

te/udpegede medlemmer har stemmeret. Spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. 

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt ved minimum fem valgte/udpegede re-
præsentanters fremmøde.  

Forretningsudvalget kan suppleres af fagpersoner i særlige tilfælde, når det skøn-

nes relevant – disse er ikke stemmeberettigede. 

Medlemmer af forretningsudvalget vælges for en toårig periode og kan sidde max. 
tre perioder. Medlemmerne vælges forskudt. I lige år vælges repræsentanter fra de 

producerende teatre, kulturhistoriske museer og musikrådet, og i ulige år vælges 

repræsentanter fra Kulturregionens sekretariat, kunstmuseer og CFU Sjælland.  
 

Valgbarhed:  

Valgbar er repræsentanter fra de ovennævnte institutioner. Institutionslederne ind-
stiller kandidater til forretningsudvalget, som vælges af de relevante fagråd. 

Pladserne i forretningsudvalget fordeles efter følgende principper: 

 

For de producerende teatre vælger Det regionale Teaterråd 1 person og 1 supple-
ant. 

For de kulturhistoriske museer vælger Museumsrådet 1 person og 1 suppleant. For 

Musikrådet vælges 1 person og suppleant. For kunstmuseerne vælger Billedkunst-
udvalget 1 person og 1 suppleant. 

For Kulturregionen udpeges 1 repræsentant fra sekretariatet. 
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CFU stiller med en repræsentant fra ledelsen og en repræsentant for de faglige 
konsulenter samt en sekretær.  

 

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand. Formanden og sekretæren ud-
arbejder dagsorden og leder møderne. Dagsordenen med bilag udsendes minimum 

en uge før mødedato. 

Der afholdes 4 årlige møder, som fastsættes ved årets første møde. Eventuelle af-
bud meldes til sekretariatet og medlemmet varsler selv sin suppleant. 

 

Der kan indkaldes til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde, når fem stemmebe-

rettigede medlemmer ønsker det. 
 

Forretningsudvalget træffer afgørelse og godkender: 

 Arbejdsplaner for Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland 
 Ansøgninger til udviklingsprojekter 

 Samarbejdsaftalen 

 Budget  
 

Der udarbejdes arbejdsplaner hvert andet år, som skal godkendes ved forretnings-

udvalgsmøde i december året før aftalen træder i kraft. Første arbejdsplan udarbej-

des ultimo 2010. 

 

Økonomi 

Kultur- og skoletjenesten Midt- og Vestsjælland modtager hvert år et statsligt til-
skud på kr. 405.275 (regnskabsår 2012). Heraf afholdes til administration 125.000 

kr. til CFU Sjælland (gældende regnskabsår 2012). CFU afholder udgifter til løn til 

sekretariatsfunktion, koordinatorgruppe og faglige konsulenter, svarende til mini-

mum 0,3 antal årsværk.  

 

 

 
 

 


