
”Fedt, nu kan vi prøve ting af” 
 
Lærere fra Billund Kulturskole og folkeskolerne i kommunen har 
sammen udviklet kreative projekter gennem et kulturnetværk. 
 
Af Jakob Kehlet  ”Hvornår melder I den næste blokfløjtedag ud?” Sådan lød meldingen på et skoleledermøde, og spørgsmålet var rettet mod Kulturskolen.  - Skolerne tog det som en selvfølge, at blokfløjtedagen nu var en fast tilbud, siger leder af Kulturskolen i Billund Per Weile Bak, der tager det som et udtryk for, at skolerne var så glade for initiativet, at de slet ikke kunne forestille sig, at blokfløjtedagen ikke skulle gentages. I virkeligheden var arrangementet blot et af mange initiativer, som på baggrund af skolereformens tanker om en åben skole var udviklet i samarbejde mellem kommunens privatskoler, folkeskoler og Kulturskolen. Og blokfløjtedagen var egentlig tænkt som en engangsforeteelse, hvor børn i 3. klasse fik en god dag, hvor de sang og spillede på blokfløjte og siden kom ind på Kulturskolen og gav koncert.  - Det var et rigtig godt arrangement, og de spillede fantastisk til koncerten – det stemte, husker Per Weile Bak.  
Klarinet- og fløjteorkester Samarbejdet mellem Kulturskolen og folkeskolerne/privatskolerne har affødt en række enkeltstående arrangementer på skolerne, hvor lærere fra henholdsvis Kulturskolen og folkeskolerne har ideudviklet sammen.   Samarbejdet har ført projekter af vidt forskellig karakter med sig. Sønder Omme Skole fik for eksempel et fløjte- og klarinetorkester. Børnene i skolens 2. klasser fik mulighed for først at lytte til og senere selv blæse i tværfløjter og klarinetter, og det hele mundede ud i dannelsen af et orkester under ledelse af Kulturskolens lærere Tommy Slot og Birger Sørensen.  På Vorbasse Skole fik eleverne i 3. klasse besøg af Kulturskolens perkussionistlærer, Søren Petersen, som en gang om ugen i fem uger satte sydamerikanske rytmer på skoleskemaet. Børnene lærte de mest basale rytmer, og Søren Petersen fortalte også skolebørnene om en street-kunstner fra New Orleans, som han flere gange havde besøgt.  
Musik og billeder fra New Orleans I faget billedkunst googlede børnene sig frem til kunstneren Simon of New Orleans og genskabte nogle af hans malerier.  Resultatet af forløbet blev præsenteret ved skolens årlige forårskoncert, hvor billederne blev båret over scenen til de sydamerikanske rytmer.  



- Det var et super godt forløb, og tilbagemeldingerne fra både eleverne og lærerne har været, at det var spændende at samarbejde med lærere med helt andre kompetencer, siger skoleleder Torben Precht Jensen fra Vorbasse Skole.  Også i kulturskolen har tilbagemeldingerne været positive.  - Både folkeskolelærere og Kulturskolens lærere har meldt tilbage, at det var fedt, at de nu kunne prøve en masse ideer af, siger Per Weile Bak.  
Kulturnetværket Ideerne til de mange arrangementer rundt omkring i Billund Kommune er udsprunget af det kulturnetværk, hvor lærere fra henholdsvis Kulturskolen og folkeskolerne/privatskolerne har mødtes for at drøfte samarbejdsmuligheder. Hver skole har været repræsenteret med mindst en lærer, og Billund Kulturskole har sat sat midler af til at gennemføre projektet.  - De lærere fra Kulturskolen, der deltog i projektet, fik hvad der svarer til en time ugentlig i 34 uger, og timerne skulle lærerene selv forvalte sammen med deres samarbejdspartnere i folkeskolen/privatskolen, siger Per Weile Bak.  Fra Vorbasse Skole var det musik- og billedkunstlærer Camilla Andersen, der blev sendt af sted til netværksmøderne. Det indgår i hendes funktionsbeskrivelse, at hun kan deltage i denne form for aktiviteter, og møderne var placeret i hendes arbejdstid.  - Det foregik på den måde, at der blev brainstormet en masse ideer frem, og så gik man simpelthen over og koblede sig sammen med de folk, der matchede ens egne tanker og ideer bedst, siger Camilla Andersen, der på den måde fik sat gang i det sydamerikansk inspirerede projekt på Vorbasse Skole.  
Fortsætter i år Sidste skoleår blev der holdt fire netværksmøder, og planen er, at der skal gøres et nyt forsøg i indeværende skoleår.   - Først skal vi lige overstå festivalen Billund Builds Music, hvor 4000 børn i hele uge 43 skal bygge deres egne musikinstrumenter og optræde for hinanden i forbindelse med Musik i Tide-festivalen. Men når det er overstået skal vi have gang i netværksmøderne igen, siger Per Weile Bak.  Camilla Andersen glæder sig til at blive indkaldt.  - Det er et fantastisk initiativ. Når der kommer en lærer fra Kulturskolen ud, betyder det for det første, at vi får flere resurser og kan gøre mere for børnene. Samtidig er det en mulighed for at få mere inspiration ind udefra, uden at det koster os noget. *) Hvis der havde været omkostninger forbundet med det, var det ikke sikkert, det var blevet gennemført, siger hun. 



 Vorbasse Skole havde også inden introduktionen af netværksmøderne flere samarbejder med Kulturskolen.  - Vi har altid været optaget af at få variation ind i hverdagen på skolen, og vi var allerede i gang med mange af de initiativer, som nu er blevet formaliseret med åben skole og skolereformen, siger Torben Precht Jensen, der er glad for den dynamik, som de korte forløb i samarbejde med Kulturskolen har åbnet for.  På Kulturskolen vil Per Weile Bak arbejde for at holde fast i ideen med netværksmøder.  - Vi gentager det i år, og jeg håber, at samarbejdet videre frem bliver mere formaliseret, siger han.  Og på Vorbasse Skole er Camilla Andersen klar.  - Vi vil gerne have fingrene i så mange projekter som muligt, og også gerne for eleverne i de større klasser, siger hun.  
*) Musikskolen betaler for undervisningen (red.)   Kulturnetværk i Billund Kommune: Kommunens egen beskrivelse af initiativet:  http://billund.dk/presse/nyheder/januar-2015/skolereform-i-fin-form/ Se også projektet Billund Builds Musicm, som kulturskolen deltager i: http://billundbuilds.dk/music/    FAKTA:  

Billund Kulturskole  Billund Kulturskole tilbyder undervisning i musik, drama og billedkunst. Desuden er Kulturskolen hjemsted for Billund Garden. I april 2015 fusionerede Kulturskolen og Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har også samarbejde med folkeskolerne med udbud af valgfag.  


