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Kulturelt Iværksætteri er 

særdeles relevant, i forhold 

til faget Dansk, Kultur og 

Kommunikation 

… at skabe et 

projekt, som ville 

opbygge 

relationer og 

kulturfællesskab

er på tværs af 

institutionerne 

Hvad nu hvis Jellingstenen kunne tale 

Som et led i pædagoguddannelsen i Jelling er 

vi som studerende så privilegeret, at faget 

Kulturelt Iværksætteri indgår som en del af 

undervisningen. Kulturelt Iværksætteri er 

særdeles relevant, i 

forhold til faget 

Dansk, Kultur og 

Kommunikation, da 

man med fordel kan drage nytte af netop dette 

fags kompetencer til kulturelt iværksatte 

processer og projekter. Seminariet i Jelling er 

årligt koblet til den lokale begivenhed - 

Spotlight, hvilket vi som studerende er store 

bidragydere til. Dette er også tilfældet ved 

årets festival, hvor vi som studerende har haft 

mulighed for i praksis, at arbejde med en 

kobling af de to fag - Kulturelt Iværksætteri 

og Dansk, Kultur og Kommunikation. 

Vi har igennem den sidste måned arbejdet 

intensivt på vores projekt. Vores formål med 

aktiviteterne op til selv spotlightdagen har 

været, at skabe et projekt, 

som ville opbygge 

relationer og 

kulturfællesskaber på tværs 

af institutionerne. Vi ville 

vise hvordan man på trods 

af stor forskellighed, kan samarbejde om et 

enkelt projekt, som et kulturskabende 

element. 

Vi fandt i denne sammenhæng 

Skovagerskolen, Røde Kors Skolen 

og Jelling Fritidscenter inspirerende 

at samarbejde med, da de tre 

institutioner/kulturer er vidt 

forskellige. 

Vi har i arbejdet med Spotlight bevidst valgt 

lokaliteten - Jelling. Et valg vi har truffet på 

baggrund af forskellige årsager. Punkt et, så 

er det her, vi som studerende har vores 

daglige færden studiet igennem. Punkt to, så 

har vi alle som iværksættere ved Spotlight 

været med til begivenheden i andre byer end 

Jelling. Punkt tre, så er det vores opfattelse, at 

Jelling er en by der gemmer på en masse 

kulturarv og kompetencer i institutionerne, 

som vi gerne vil udnytte. En kultur og nogle 



Af: Pædagogstuderende på 5. 

Semester ved UCL Jelling: Anita 

Melin Johnsen, Christina Hansen, 

Christoffer Stengaard, Janni 

Kristensen og Mette Alling 

 

 

kompetencer, som vi som studerende i 

fællesskab med de tre institutioner vil opsøge 

og drage udbytte af og inddrage i vores 

projekt. Tanken bag netop dette argument har 

været, at vores samarbejdsinstitutioner skulle 

få øje på de mange muligheder byen Jelling 

som et lille lokalsamfund rummer. 

Vores aktivitet, som er blevet et fælles tredje 

mellem de tre institutioner er tilpasset de 

forskellige målgrupper ved, at vi har taget 

udgangspunkt i børnenes kognitive og sociale 

kompetencer. Børnene fra Skovagerskolen har 

beskæftiget sig med, digital fotografering af 

ting med betydning for dem. Disse billeder 

har efterfølgende været inspirationskilde for 

det videre arbejde på Røde Kors Skolen og 

Jelling Fritidscenter. Her har hvert barn valgt 

et billede, som de gerne ville skabe en 

besjælende fortælling ud fra via. forskellige 

æstetiske udtryksformer i form af skriftlig, 

mundtlige og/eller kreativ fremstilling. For at 

synliggøre projektet for børnene havde vi 

valgt, at tale til deres visuelle og auditive 

sanser ved, at have en græsslåmaskine med, 

som fortæller om sine oplevelser i livet. I 

forbindelse med Spotlight har Røde Kors 

Skolen efterfølgende arbejdet vider med 

projektet, ved at skabe malerier ud fra deres 

besjælende fortællinger. 

De tre institutioners arbejde med de 

besjælende fortællinger af auditive og visuel 

karakter kan opleves i eventyrbussen i Jelling 

ved UCL (Pædagog Seminariet) onsdag den 

18. september kl. 09.30 - 12.30, hvor vi som 

iværksættere på projektet vil byde velkommen 

i udklædning relateret til de besjælende 

fortællinger. Endvidere skal det nævnes, at 

vores projekt har fået så meget bevågenhed, at 

vi er blevet headhuntet til spotlightdagen i 

Vejle fredag d. 20. september. Tidsrummet 

her er fra 09.30 – 14.00 og aktiviteten vil 

være den samme som i Jelling.  

Efter Spotlight vil der i Jelling by ved nogle 

af de lokale erhvervsdrivende blive opstillet 

skilte med QR koder linket op til besjælende 

fortællingerne i digital form, hvor de 

implicerede i projektet, familier, venner og 

andre har mulighed for at opleve tiltaget efter 

Spotlight. 

Som opfølgning på ovennævnte opfordrer vi 

alle på trods af alder og kultur til, at tage til 

Jelling onsdag d. 18. september eller Vejle 

fredag d. 20. september hvor Jellingstenen vil 

fortælle sin historie. 


