Afrapporteringsskema
Ansøger (institution): Sorø Kunstmuseum
Adresse: Storgade 9
Postnr./by: 4180 Sorø
Telefon: 5783 2229
E-mail: mt@sorokunstmuseum.dk

Afrapporteringen sendes til Niels Jannerup på kulturogskole@gmail.com
Projektets titel: Fra ansøgning
Arbejdstitel: ”Undervisningsmateriale om kunstneriske metoder”
Undervisningsmaterialet er en del af et større samarbejdsprojekt: ”KUNSTkammerater – Skole og museum i
lærende partnerskaber” ml. Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Museum Vestsjælland.

Kort resumé (max. 300 tegn) Fra ansøgning.
KUNSTkammerater sætter kunstneriske arbejdsprocesser på skoleskemaet. UV-forløb udvikles i samarbejde ml.
kunstnere, museer og skoler. Konkrete metoder udvikles og konkretiseres mhp. undervisningsbrug. Vi ansøger om
midler til uv-materiale om kunstneriske metoder til gavn for både skoler og kunstmuseer nationalt.

Projektets formål:
Beskriv kort hvorvidt I har opnået projektets mål i forhold til målgruppen.
Projektets mål er nået til fulde. Materialet blev lanceret på et lærerkursus mandag d. 10. dec., hvor både lærere,
skolepædagoger, museumsundervisere, kunstnere m.fl. var til stede og hvor deltagerne afprøvede nogle af de
metoder, som også er beskrevet i materialet. Inspirationsmaterialet er bygget op omkring metoder, som let kan
integreres i undervisningen både på skoler og museer.
Projektbeskrivelse:
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Hvordan står resultatet mål med oprindelig beskrivelse af produktet, målgruppen, formen og indholdet?
Resultatet står til fulde mål med den oprindelige beskrivelse. Der er kommet et fysisk produkt ud af det i form af et
undervisnings- eller inspirationsmateriale, der beskriver metoder inden for den æstetiske læring, som dermed kan
udføres i undervisningen på skoler og museer nationalt.
Detaljeret arbejdsplan:
Har tidsplan for gennemførelse fra idé til produkt holdt stik – hvis vanskeligheder beskriv?
Publikationen blev en smule forsinket, idet de sidste workshops på Museet for Samtidskunst først kørte i oktober.
De gjorde de, idet den udstilling og kunstner, som pågældende workshops tog udgangspunkt i, først åbnede i
september. Det var vigtigt at alle workshops på alle tre kunstmuseer var afholdt før publiceringen, idet alle
erfaringer skulle samles op før materialet kunne færdiggøres.
Budget:
Udfyld med de faktiske udgifter/indtægter set i forhold til budget i ansøgningen – kopi af fakturaer vedlægges.
Udgifter

Indtægter

Lønudgifter

Kr.

Honorarer og eksterne ydelser

Kr.

Andre udgifter (f.eks. materialeudgifter, rejser m.m., specificeres):

Kr.

Evt. indtægter ved brugerbetaling eller støtte fra anden side

Kr.

I alt (det samlede budget):

Kr.

Finansieringsplan:
Udfyld
Egenfinansiering:

kr.

Støtte fra anden siden:

kr.

Det ansøgte beløb fra Kultur og Skoletjenesten:

Kr.

I alt (svarende til det samlede budget):

Kr.

Afrapporteringen:
Indsendes senest tre mdr. efter projektets afslutning, dog senest 31/12 – 2018.
Materialer i form af undervisningsmaterialer, lærervejledning m.m., der er udarbejdet i forbindelse med projektet
vedlægges/vedhæftes afrapporteringen.
Dato og projektansvarliges underskrift:
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