Kulturhuskursus 2013
Nye værktøjer og metoder der skaber udvikling og fornyelse
Professionshøjskolen UCC tilbyder i samarbejde med Kulturhusene i Danmark og Danmarks Biblioteksforening ti
dages uddannelse for medarbejdere og ledere i kulturhuse, biblioteker og andre brugerorienterede institutioner og
aktiviteter.
På baggrund af tidligere års succes med kurser for ansatte i kulturhuse og lignende institutioner afvikles kurset nu for
8. gang og vi tilbyder undervisning i nye metoder til udvikling af projekter som institutionen selv ønsker at realisere
eller som skabes i samarbejde med brugerne.
Uddannelsen er modulopbygget og lægger vægt på bred tilegnelse af viden, erfaringsudveksling og faglig
perspektivering af aktuelle emner, der er relevante for området.
Uddannelsens læringsmål er:
•
•
•

at klæde deltagerne på til at kunne opsamle ønsker og ideer fra brugerne og omsætte disse til nye
muligheder i kulturhusene/virksomheden.
at opkvalificere medarbejdernes evner til at varetage kommunikationen med og mellem brugerne og
lokalsamfund og derigennem tilbyde et højere serviceniveau
Uddannelsen lægger vægt på at skabe personlig og faglig udvikling for deltagerne og styrke deres evne til at
vejlede brugerne om kulturelle og fritidsmæssige muligheder

Kursets sigter på at deltagerne:
•
•
•

tilegner sig nye kommunikative og projektmæssige færdigheder til gavn for udviklingen af lokale
brugerdrevne initiativer
udvikler færdigheder til afdækning af samarbejdsprocesser i kulturhuset
tilegner sig faglige værktøjer, der muliggør afdækning af interessenter i lokalområdet, etablering af
projektsamarbejder, netværksdannelse og opfølgning på dette

For at sikre at kurset omsættes til konkrete færdigheder, er kursusforløbet tilrettelagt med projektet som
arbejdsform. En form som deltagerne på tidligere kurser har været glade for og som gør arbejdet ”hands on”
allerede fra første kursusdag. Projektformen giver mulighed for at arbejde med og kvalificere nogle af de ideer og
projekter, som allerede er sat i spil i kulturhusene.

Citater fra tidligere kursisters besvarelser på spørgsmålet:
”Din umiddelbare opfattelse af udbyttet - hvad kan du bruge?”
• Stort set det hele – og den en god nok!
En masse byggesten – og appetit på fremtidigt arbejde…
• Det hele – som forholdsvis ny inden for området
• Specielt emnet kommunikation er blevet behandlet så indgående og seriøst, at det umiddelbart kan bruges
direkte, specielt i personalerelationer
• Masser af gode /nye input
• Har lært at bruge mig selv på en ny måde, tør være konstruktivt kritisk og mere insisterende på nye idéer
•

Modul 1

Udvid mulighederne i dit kulturhus – Idéudvikling og innovation i praksis
Afklaring og afdækning af Husets/Husenes muligheder i forhold til igangsættelse af nye brugerdrevne initiativer og
projekter. Afdækning af interessenter i lokalområdet. Borgernes generelle mulighed for indflydelse og medejerskab
på aktiviteterne. Læring i publikumsudvikling, outreach og indgåelse af fremadrettede partnerskaber.
Værktøjer og modeller der vil blive bragt i anvendelse på modulet:
Disney udvikling og innovationsmodel
Interessentanalysen
Den ideelle ansøgning

Modul 2

Screening og vurdering af projektidéer
Analyse og vurdering af procedurer og arbejdsgange i kulturhuset egne og brugerdrevne projekter set i forhold til
Husets kulturelle profil. Kulturhusenes lokale kulturpolitiske position vurderes og trends og muligheder i den lokale
økonomiske og politiske virkelighed gennemgås og sættes i relation konkrete til projektidéer. Er alt som det skal
være? Kan der videreudvikles?
Værktøjer og modeller der vil blive bragt i anvendelse på modulet:
SWOT- light analyseværktøj
Interessentanalysen – i udvidet form
TOTE målsætnings- og projektværktøj

Modul 3

Finansiering og sponsorering af aktiviteter
Undervisning i økonomisk støtte og vejledning i realiseringen af aktiviteter og projekter. Læring i optimering af
ansøgningsarbejdet. Indføring i internationale, nationale, regionale, lokale støttepuljer – og ikke mindst vejen
derhen. Etablering af partnerskaber sponsorsamarbejde. De private midler sættes under lup.
Værktøjer og modeller der vil blive bragt i anvendelse på modulet:
Den ideelle ansøgning
Sponsorkontrakten

Modul 4

Ledelse af - og samarbejde med - frivillige og ildsjæle - Evaluer med maner!
Modulet arbejder med 2 hovedtemaer:
1. Hvad kan dit kulturhus og personale tilbyde de frivillige, projektfolket og ildsjælene? Vi arbejder med coaching
som en ledelses- og afklaringsform som personalet kan anvende i arbejdet med at guide frivillige, projektfolk og
ildsjæle og opsætning af projektplaner og rollefordeling på div. opgaver i projektet.
2. Opfølgning på igangsatte og afviklede aktiviteter og projekter. Evaluering og effektmåling til brug for interne
processer og læring, samt som skyts til kommende aktiviteter og ansøgninger. Opnåelse af politisk goodwill, og
etablering af nye og blivende netværk.
Værktøjer og modeller der vil blive bragt i anvendelse på modulet:
Introduktion til effektive og enkle coaching teknikker
Nøgle model – et projektstyringsværktøj
Nemme Projektregneark der giver lettere styring af projekter og events
Fifs og tricks til bedre service,
Effektmåleværktøj
Netværksanalyse og netværkspleje

Undervisningsperiode og sted
Undervisningen er alle dage fra kl. 08.30 – 16.00, altså 7,5 time om dagen svarende til en arbejdsdag.
Der er tradition for at deltagerne - sammen og for egen regning - arrangerer et relevant eftermiddags – og
aftenarrangement f.eks. i et af deltagernes kulturhuse.

Undervisningsform
Undervisningen er baseret på en dynamisk læringsproces, der forudsætter, at de tilmeldte har ”hands on”, hvilket
vil sige at deltagerne hører om – diskuterer – og rent praktisk udfører det, der undervises i.
Uddannelsesforløbet er planlagt i samarbejde Kulturhusene i Danmark
”På alle de andre tidligere hold har vi grint og haft det rigtig sjovt undervejs.
Jeg tror på at det rette undervisningsklima – er en motorvej til den gode læring.
Jeg sætter en ære i at prøve at skabe det bedste læringsmiljø - hver gang”

Niller Wischmann - underviser

Underviser
Niller Wischmann er udover at være den primære underviser også tilrettelægger af det samlede kursus. Han er
indehaver af ”Wischmann Innovation”, mangeårig rådgiver for kulturlivet, forfatter til flere udgivelser indenfor
området samt tidligere leder af et spillested. Selv stadig udøvende musiker. Kender derfor kulturhuslivet fra alle
vinkler. Han arbejder desuden med en lang række udviklingsprojekter, hvor erhvervslivet er involveret i kultur, og vil
dele ud af sin erfaring også fra dette område. Har med projekt Kunstgreb vundet nordisk 1 st. pris for bedste
læringsmetode i 2010.

Praktiske oplysninger
Kurserne er gratis for kortuddannede (til og med faglært uddannelse). Fra 2011 har staten indført en brugerbetaling
for deltagere med en videregående uddannelse på kr. 4.592 for dette kursus. Deltagere med en videregående
uddannelse kan hverken søge kursusgodtgørelse, kørselstilskud eller tilskud til kost og logi. For ledige og
medarbejdere i aktivering gælder der særlige regler. Kontakt derfor din sagsbehandler. Kurserne er ekskl.
forplejning.

Kursusgodtgørelse
Du får dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du er kortuddannet. Godtgørelsen svarer til 80 % af højeste
dagpengesats kr. 6.408, der udbetales af A-kassen eller Arbejdsformidlingen. Får du løn under kurset, tilfalder
godtgørelsen din arbejdsgiver.

Tilskud
Bor du mere end 12 km fra uddannelsesstedet, får du transporttilskud efter statens regler, hvis du er kortuddannet.
Der udbetales ikke tilskud til de første 24 km. Bor du mere end 60 km fra kursusstedet, kan du søge både
transporttilskud og tilskud til kost og logi kr. 450 pr. dag mod dokumentation

Tilmelding
Tilmeld dig online på www.efteruddannelse.dk. I feltet ”find” skal du skrive følgende kviknummer:
21941613581e. Har du spørgsmål, så ring til Carina Mose på 41 89 80 20. Kursets titel er
Husmedarbejdere – arbejde i kulturhuse. Tilmeldingen er bindende. Tilmeldingsfrist mandag den 30.

september 2013
Deltagerantal: Kurset gennemføres med minimum 16 deltagere

Kursusnummer: 42568

