
 Kulturelle Samråd i Danmark Interfolk  
 
 

 
  This project is supported by the European Commission 

Konference 
Den 22. november 2011 kl. 15.00 – 18.00  

i Vartov, København 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Livslang Læring  
i kunst, amatørkultur og 

frivillige kulturelle  
aktiviteter 

 

Metoder til beskrivelse af det læringsudbytte, man får  

ved at deltage i  

amatørkultur og det kulturelle foreningsliv 
 
 

 

Et Grundtvig Multilateralt Udviklingsprojekt, 2009 – 2011  



 Kulturelle Samråd i Danmark Interfolk  
 
 

 
  This project is supported by the European Commission 

Konferencen er afslutningen på et toårigt multilateralt udviklingsprojekt inden for EU's 
Grundtvig Aktion med titlen: LOAC - Learning Outcome of Amateur Culture.  

Partnerkredsen er Kulturelle Samråd i Danmark (administrator), Interfolk - Institut for 
Civilsamfund fra Danmark (koordinator), Republic of Slovenia Public Fund for Cultural 
Activities og Kunstfactor, Sectorinstituut Amateurkunst in Holland. 

Det har været projektets formål at fremme en humanistisk læringsmetodologi, der kan 
beskrive de dannelsesmæssige og æstetiske dimensioner i den kunstbaserede læring.   

På projektets hjemmeside www.interfolk.dk/loac kan man finde nærmere oplysninger 
om projektet og bl.a. downloade ”Compendium on Best practise Art”, ”Report on learning 
outcome in amateur culture” samt artiklen ”LOAC projektets læringsforståelse”, som også 
er vedhæftet indbydelsen. 

Man kan desuden stifte bekendtskab med det udviklede online værktøj til læringsvurde-
ring på http://grundtvig.netschooltools.com  
 
 
Konferencen har til formål at:  

 Præsentere en humanistisk læringsteori, der er på højde med den dannelsesmæssige 
og demokratiske læring, der udvikles i kunstbaseret folkeoplysning og foreningsliv.  

 Præsentere metoder til vurdering af de læringskvaliteter, der udvikles i de kunstneri-
ske og amatørkulturelle aktiviteter i forhold til dannelse, kundskaber og kompetencer.  

 Præsentere de to integrerede online værktøjer til vurdering af læringsudbyttet - én 
type til elevers og deltageres vurdering af deres personlige læringsudbytte; og én an-
den type til lederes, læreres og bestyrelsesmedlemmers vurdering af organisationens 
læringstilbud og dets værdi for deltagerne.  

 Diskutere de nye muligheder for kulturpolitisk profilering af amatørkultur og frivillige 
kulturelle aktiviteter, som et dannelsesorienteret læringssyn kan give.  

 

Målgruppen for konferencen er: 

 Foreningsfolk, bestyrelsesmedlemmer, folkeoplysere, deltagere, eksperter, undervise-
re, frivillige, m.v. inden for kunst, pædagogik, folkeoplysning, det kulturelle forenings-
liv samt andre interesserede. Praktiske oplysninger 

Dato 22. november 2011 kl. 15.00 – 18.00 
 
Sted  Vartov, Farvergade 27, 1463 København K 
 
Pris Deltagelse er gratis 
 
Tilmelding  Senest den 15. november 2011 til: 

Kulturelle Samråd i Danmark,  
tlf. 33 93 13 26   
Mail: kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk  
Med angivelse af navn, organisation og tlf. 
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Program  

 

15.00  - 15.30 Velkomst og præsentation af LOAC projektet ved sekretariats-
leder Bente Schindel, Kulturelle Samråd i Danmark  

 

15.30  - 16.15  Foredrag om et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst 
og den frivillige kultur af mag. art. Hans Jørgen Vodsgaard, 
leder af Interfolk, Institut for Civilsamfund 

 

16.15 - 16.30 Kaffepause 

 

16.30 - 17.00   Introduktion og demonstration af onlineværktøj ved mag. art. 
Hans Jørgen Vodsgaard, leder af Interfolk, Institut for Civil-
samfund 

 

17.00 - 18.00 En gruppe paneldeltagere bestående af sekretariatsleder Su-
san Fazakerley, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS, 
næstformand Anders Hind, Landsforeningen for dramatisk 
virksomhed, DATS, samt Stine Hohwü-Christensen, Dansk 
Folkeoplysnings Samråd, vil kommentere og stille spørgsmål til 
brugen af onlineværktøjet, som indledning til plenumdebat.  

 


