
    
 

1 
 

#2: LegeKunst i Corona-tiden  D. 12.05.20 

Corona-situationen sætter en ny dagsorden for hverdagene i dagtilbud. 

Siden genåbningen af dagtilbud d. 15. april er dagligdagen helt forandret, og selv med det nye afstandskrav 

på en meter, anbefaler vi stadig, at alle LegeKunst-aktiviteter i dagtilbud med eksterne samarbejdspartnere 

sættes på pause frem til d. 8. juni. 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. 

De 13 kommuner/klynger, der i dette forår var i gang med LegeKunst forløb, var alle vidt forskellige steder i 

forløbende, da dagtilbuddene lukkede: nogle var lige startet – andre var næsten færdige. 

For nogle få dagtilbud vil det måske være både ønskeligt og muligt at afslutte forårets LegeKunst-forløb inden 

sommerferien – det beror på en lokal afvejning, om det er forsvarligt at gennemføre - men det er ikke vores 

forventning, at I 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 er 

udgangspunktet, kan opnås.  

Projektledelsen er i tæt kontakt med Nordea-fonden, og vi har nu brug for eksakt viden fra jer, for at kunne 

opstille økonomiske modeller for gennemførelse/forlængelse af aktiviteterne i LegeKunst i henhold til vores 

indbyrdes aftaler. En plan for genoptagelse af LegeKunst-forløb i dagtilbud er naturligvis meget afhængig af 

udmeldingerne fra myndighederne. For at kunne lægge en samlet plan, der i størst muligt omfang giver 

kommunerne mulighed for at gennemføre de LegeKunst-forløb, som er aftalt, vil vi bede jer om følgende: 

1) Tovholder/vejleder udfylder en kort Corona-status – alle får i denne uge fremsendt et dokument til 

udfyldelse (bl.a. vedr. antal forløb igangsat, hvor langt nåede I? antal forløb, I ønsker at kunne starte 

forfra/gennemføre på anden vis, økonomiforbrug forår -20) 

2) Her skal der også tages stilling til, om kommunen/klyngen ønsker mulighed for at forlænge aftalen 

med LegeKunst med ½ år – for langt de flestes vedkommende vil det betyde at skubbe alle forløb 

med ½ år og dermed inkludere efterår -22 i aktiviteterne 

Når vi senest d. 1. juni har modtaget data og ønsker fra jer, vil Ulla tage kontakt til hver enkelt 

kommune/klynge med henblik en fælles forståelse af jeres ønsker for omfanget af en evt. forlængelse af 

aftaleperioden.  

Det er vores plan inden sommerferien at have fået et fuldt overblik over hvilken økonomi en forlængelse vil 

kræve og at indsende en tillægsansøgning til Nordea-fonden herom. 

Stil dine evt. spørgsmål til din LegeKunst-koordinator – hvis ikke vedkommende kan svare, vil spørgsmålene 

blive sendt videre til projektledelsen. 

 

Med LegeKunst-hilsner fra Tanja Louring og Ulla Gjesing 


