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Pressemeddelelse

Alle elever i Faaborg-Midtfyn fylder nu kultur i rygsækken
Faaborg-Midtfyn Kommunes unikke kulturindsats på skoleområdet, Den kulturelle rygsæk,
er nu en fast del af undervisningen på alle klassetrin på kommunens folke- og friskoler.
Dansk, matematik og de andre traditionelle fag har fået selskab på skemaet. For nu er kultur en
fast og prioriteret del af skolegangen for alle børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, da eleverne på alle
kommunens folke- og friskoler nu møder mindst ét længere kulturforløb hvert skoleår via Den
kulturelle rygsæk.
”Den kulturelle rygsæk er vores unikke bud på åben skole på kulturområdet. Den måde, vores
lærere og de fynske kulturaktører i fællesskab skruer hvert enkelt undervisningsforløb sammen, så
det matcher eleverne, er simpelthen banebrydende. Derfor er jeg stolt af, at Den kulturelle rygsæk
nu er blevet bredt ud til alle klassetrin,” siger Kim Aas Christensen, formand for Opvækst- og
Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn.
Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, supplerer:
”Vi har fundet en opskrift på åben skole, der formår at gøre kultur til en aktuel, vedkommende og
spændende del af skolegangen for vores børn og unge. Det er vigtigt, at vi prioriterer kultur højt i
dannelsen af vores yngste borgere, og Den kulturelle rygsæk er et bevis på, at vi i Faaborg-Midtfyn
gør netop dét.”
Kort om Den kulturelle rygsæk
Den kulturelle rygsæk er forankret i Opvækst og Læring samt By, Land og Kultur.
Undervisningsforløbene og materialerne er udviklet i et samarbejde mellem skoler, kulturaktører og
kommunens administration.
Omkring 6000 elever i Faaborg-Midtfyns folke- og friskoler deltager i Den kulturelle rygsæk. Hvert
klassetrin har fokus på hver sit kulturspor, og alle elever møder således for eksempel ’teater’,
’musik’ og ’kulturarv’ i løbet af deres skolegang fra 0. – 10. klasse.
Alle forløb bygger på et tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale kulturaktører. Senest
har kommunens 10. klasser arbejdet med et læringsspor om ’Fotokunst’, der er udviklet i
samarbejde med Fyns største kunstmuseum Brandts.
Læs mere på Den kulturelle rygsæk og de forskellige kulturspor på http://rygsaek.fmk.dk/forside/
og se en kort film om indsatsen på https://youtu.be/m_clBZ-LDpc.
Yderligere oplysninger
For mere information om Den kulturelle rygsæk kontakt projektleder Hasse Winter (By, Land og
Kultur) på 7253 2069 eller hassw@fmk.dk. Eller pædagogisk konsulent Mona Pagaard (Opvækst
og Læring) på 7253 3288 eller monan@fmk.dk.

