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Retningslinjer for Åben Kulturskole-puljen
Åben Kulturskole-puljen er målrettet samarbejde mellem skoler, SFO´er og kulturskoler i
Horsens Kommune.
Puljen kan søges af skoler (folke- og privatskoler) og SFO´er i Horsens Kommune, som i
samarbejde med en eller flere kulturskoler ønsker at bidrage til at fremme elevers trivsel og
læring gennem kunst og kultur.
Puljens formål er at støtte samarbejdsprojekter på tværs af folkeskoler og kulturskoler, hvor
samarbejdet er med til at realisere målsætningerne om mere kunst og kultur i folkeskolen.
Der lægges vægt på forskelligartede undervisningsforløb, projekter og aktiviteter, der
fremmer elevernes trivsel og læring gennem kunst og kultur.
Puljen prioriterer projekter og undervisningsforløb med tilknytning til Kulturstationen, for at
styrke kendskabet til og samarbejdet med Kulturstationen og stedets kulturskoler.
Længerevarende forløb og forløb med flere parter prioriteres ligeledes, for at opnå størst
mulig effekt for både skole og kulturskole.
Der gives som udgangspunkt tilskud op til:
25.000 kr. ved enstrengede samarbejdsprojekter mellem én skole og én kulturskole
Op til 75.000 kr. ved flerstrengede samarbejdsprojekter med mere end én skole
og/eller kulturskole.
Ansøgning og behandling
Åben Kulturskole-puljen søges gennem ansøgningsskema på Horsens Kommunes
hjemmeside.
Puljen behandles to gange årligt (maj og november) af Kultur- og Fritidsudvalget.
Ansøgninger op til 5.000 kr. behandles løbende administrativt.
Kriterier:
Åben Kulturskole-puljen støtter:
Undervisningsforløb, - projekter og -aktiviteter i forbindelse med samarbejde med en
eller flere kulturskoler. Både kommunale og private skoler samt SFO´er kan søge
puljen.
Tilskud til lønning af kulturskolens undervisere
Materialer
Udstyr, som kan bruges til flere forløb/aktiviteter/events (hvis dér søges midler til
udstyr, kan der stilles krav om, at kulturskolen/skolen gennemfører x-antal forløb
efterfølgende)
Transport t/r til Kulturstationen, så oplandsbyerne også kan få del i Kulturstationens
aktiviteter
Puljen
-

-

støtter som udgangspunkt ikke:
Projekter der er påbegyndt før vi modtager ansøgningen
Projekter der er påbegyndt inden udvalgets/administrationens behandling
Projekter uden forudgående samarbejdsaftale ml. skole og kulturskole
Projekter, der udelukkende afholdes på folkeskolen (uden forløb på Kulturstationen)
Indkøb af teknisk udstyr og udstyr over 5.000 kr., som skolen beholder efter endt
forløb

