LegeKunst i Corona-tiden

D. 14.04.20

LegeKunst er naturligvis stærkt berørt af hele Corona-situationen.
Den grundlæggende opkvalificering gennem LegeKunst-forløbene i dette forår kan ikke gennemføres og
afsluttes som planlagt - der er allerede nu stort ’hul’ i forløbene i dagtilbuddene. Selvom børnene kan komme
tilbage i dagtilbud fra d. 15.4, så er det under så nye og vanskeligere vilkår, at det nok ikke vil give mening at
forvente en fortsættelse af de igangværende forløb på denne side af sommerferien – der vil være nok andet
for pædagoger og ledelse at tænke på og sørge for.
Med genåbning af dagtilbud pr. 15. april er dagligdagen helt forandret, og derfor er alle LegeKunst-aktiviteter
i dagtilbud på pause i første omgang frem til og med d. 10. maj. Det gør vi fordi:
1) Dagtilbuddene har meget andet at sørge for omkring børnene, og en del børn holdes stadig hjemme.
2) LegeKunst skal ikke sende ’fremmede’ kunstnere, studerende og forskere ind i et dagtilbud, hvor ikke
engang forældre må komme indenfor dørene – heller ikke til evt. udendørs aktiviteter.
13 kommuner/klynger er dette forår i gang med LegeKunst forløb – og de var alle vidt forskellige steder i
forløbende, da dagtilbuddene lukkede ned – nogle er lige startet – andre er næsten færdige.
For nogle få dagtilbud vil det måske være både ønskeligt og muligt at afslutte forårets LegeKunst-forløb inden
sommerferien – men det er ikke vores forventning, at man kan gøre dette. Det er vigtigt for LegeKunst, at
man ikke blot tænker på færdiggørelse af aktiviteterne sammen med børnene, men arbejder ud fra hvordan
den forankring i dagligdagen, som var udgangspunktet, kan opnås. Projektledelsen er i tæt kontakt med
Nordea-fonden, og vi har brug for at gennemarbejde forskellige modeller for videreførelse af LegeKunst.
Senest mandag d. 11. maj vil vi kunne komme med mere præcise udmeldinger omkring hvordan og hvornår
LegeKunst kan genstartes.
Vedr. Kunstnerne:
Som udgangspunkt skal kunstnerne kun have løn for de lektioner, som er afholdt her i foråret 2020 – her
må andre hjælpepakker træde til for at kompensere for de resterende timer. Det vil være individuelt for
hver enkelt kunstner/kulturinstitution, hvordan deres vilkår er.
Kan denne løsning ikke benyttes, kontaktes Ulla på Kulturprinsen med henblik på andre mulige løsninger.
Stil dine evt. spørgsmål direkte til din LegeKunst-koordinator – hvis ikke vedkommende kan svare, vil
spørgsmålene blive sendt videre til projektledelsen.

Med LegeKunst-hilsner fra Tanja Louring, Lars Geer Hammershøj og Ulla Gjesing
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