Elever organiserer
kulturlivet
Selvom klokken er 14.30, er
eleverne glade og veloplagte.
Humøret er højt og de store smil
er fundet frem. De skal ikke hjem,
men til det ugentlige møde for
medlemmerne i KulturCrew. De
mødes hver onsdag på Husum
Danske Skole for at planlægge
deres opgaver til de kommende
arrangementer på skolen.

relle arrangementer, kulturambassadører og som hele mennesker.
Der er oftest 8-12 elever med i et
KulturCrew, lige som der er tilknyttet
en kontaktlærer. Opgaverne kan være
forskellige inden for PR & Marketing,
teknik og scenearbejde eller værter.
I forbindelse med at eksempelvis et
teater kommer på besøg, varetager
de forskellige opgaver. Det er selvfølgelig forskelligt fra skole til skole
hvor mange elever der inden for de
forskellige kategorier.
På Husum Danske Skole har
kulturcrew´et blandt andet overtaget
nogle opgaver med den årlige julebasar og med skolens julefest. KulturCrew har også været aktive da skolen
fik besøg af Dansk/Tysk Børneteaterfestival. Her var nogle af deres opgaver at tage imod kunsterne, hjælpe
dem til rette, tage billeder og skrive
om festivalen til skolens opslagstavle.

Af Johanna Andersen
Efterhånden er det mere og mere
almindeligt at en skole har et såkaldt
KulturCrew. Nu er dette projekt også
kommet syd for grænsen. Den kultur
de danske skoler i Sydslesvig giver deres børn og unge påvirker børnene til
at blive orienteret mod Danmark og
dansk kultur, og ved at starte dette
pilotprojekt, gør Husum Danske Skole
en indsats for, at dens elever lærer om
kulturlivet både i Sydslesvig og nord
for grænsen. Skolen gør også med
dette tiltag en indsats for at følge
med tidens tendenser.

”

Elever som arrangører

Børnene skal selv styre

Kulturcrew foregår
som et pilotprojekt på
Husum Danske Skole
der ligger ved vestkysten ca. 50 km sydvest
for Flensborg.
Formålet med KulturCrew er at give eleverne kompetencer, ansvar og ejerskab,
så at de selv kan blive arrangører af
det kulturelle liv på deres skoler.
Eleverne der er med i KulturCrew gør
det frivilligt. Hovedformålet står klart,
nemlig at give eleverne kompetencer,
ansvar og ejerskab, der udvikler dem
både som rammesættere ved kultu-

På deres møde taler de blandet andet
om, hvem der står for hvad og hvem
de skal kontakte. De bruger også tid

Ricarda på 11 år er i gang med at skrive en
artikel der skal hænges på skolens opslagstavle.
Hun skriver om skolekoncerten ugen inden, hvor
kulturcrewet havde overtaget en del af opgaverne, som skolens ansatte plejer at ordne.
Foto: Karl-Heinz Blumenau

skab finder løsninger på de problemer de møder i forbindelse med deres
arbejde i KulturCrew, siger Kirsten
Heinke, der er kontaktlærer for KulturCrew’et på Husum Danske Skole
Hun er naturligvis til rådighed, når
der er brug for råd og vejledning,
men dinder det vigtigt, at eleverne lærer selv at tage ansvar
og analysere, hvad der skal til.
- Det er dem der skal tage
beslutningerne i fællesskab. Det
er det der gør at eleverne bliver
ansvarsbeviste, samarbejdsvillige og ikke mindst lærer at
tænke selv, siger Kirsten Heinke.

”

Det vigtigste for
mig er at børnene
lærer at samarbejde

på at evaluere det foregående projekt som var en skolekoncert, og taler
om hvad de kan blive bedre til næste
gang, således at de hele tiden bliver
bedre til deres opgaver.
- Det vigtigste for mig er at børnene
lærer at samarbejde, at de i fælles10

Start i Kalundborg nu i Sydslesvig
Det første KulturCrew startede i 2010
på Nyrupskolen i Kalundborg. Fire år
senere er der blevet oprettet KulturCrew på yderligere 70 skoler fordelt

på 14 kommuner over hele landet, og
altså også et pilotprojekt på Husum
Dansk Skole.
Husum Danske Skole er en af heldagsskolerne i Sydslesvig. Den har elever
fra 1.-10.klasse, både nogle der kommer fra selve Husum, men også nogle
der kommer fra små skoler rundt om
Husum.
På skolen er der 368 elever fordelt på
1.-10. klasse.
Elevtallet på skolen er forholdsvis højt
for en dansk skole i Sydslesvig, men
så er spørgsmålet om Kulturcrew kan
være med til at påvirke skolens fællesskab på tværs af klasserne i en positiv
retning?
I starten af dette forløb har kulturcrew tilknyttet Kirsten Heinke som
sørger for at vejlede eleverne med
deres opgaver, sørger for at eleverne
når det de skal på deres møde.
-Det at eleverne føler de får en opgave, får et ansvar overfor hinanden,
giver dem et løft på en helt anden
måde, siger Kirsten Heinke.

Nina, Imke og Ida er i gang med at lave en plakat der skal hænges op på skolen for at fortælle om
de arrangementer der er i Husum i Spil Dansk Dagen. Foto: Karl-Heinz Blumenau

Sætter spor
Skønt projektet kun har kørt siden 1.
september kan hun se at børnene udvikler sig, at de på tværs af klasserne
udvikler venskaber.
- Det påvirker helt klar elevernes
fællesskab i en positiv retning” siger
Kirsten Heinke.
Kirsten Heinke var selv som yngre
involveret i foreningsarbejde. Her
mødte hun andre mennesker og lærte
at samarbejde for at nå et mål.
- Den oplevelse vil jeg gerne give videre til eleverne her på skolen, derfor
valgte jeg at takke ja til at være kontaktlærer for Kulturcrew, siger hun.
Nina, Imke og Ida, der alle tre er med
i projektet, er ikke i tvivl om, hvis
kultcrew´et forsætter efter januar, vil
de stadigvæk være en del af det.
- Det er simpelthen så sjovt. Det er en
god måde at få nye venner på, at lære
noget og ikke mindst er de opgaver
vi udfører super-seje. Vi håber at
elevrådet på vores skole vil tage det
op og hjælpe os med at når pilotprojekt er overstået at vi så kan få lov til
at forsætte med det.” , siger pigerne i
munden på hinanden.

Her er hele crewet på nær en, der var syg. De går alle sammen i 4.-6. klasse og er mellem 10 og 12
år gamle. De håber, at Kulturcrew bliver et varigt tilbud og er klar til at inddrage elevrådet for at få
drømmen opfyldt. Foto: Karl-Heinz Blumenau
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