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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling : 21 Kultur og Fritid 

Center:  Center for Skole, Kultur og Fritid 

 

Emne:  Fortsættelse af Young Care  – tidlig indsats  

Forslag nr.  FKU-21-50 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget 0 0 0 0 

Merudgift 260 260 260 260 

Afledt mindreudgift     

Nettoudvidelse 260 260 260 260 

  - heraf udvidelse på løn 140 140 140 140 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget:  
Med forslaget gøres det socialmusiske projekt ”Young Care – tidlig indsats” permanent fra 1. januar 2018.  
 
Formålet med aktiviteten ”Young Care – tidlig indsats” er at understøtte udsatte børns opvækst ved at forankre dem i et 
menneskeligt og socialt netværk.  
 
Udgangspunktet for barnet er anerkendelse og accept fra de voksne. Det primære er en voksenkontakt og opbygning af 
et netværk i et musisk miljø. Barnet vil i en toårig periode få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt på 
Bornholms Kulturskole.  
 
Frivillige voksne amatørmusikere fra Bornholmergarden vil følge børnene gennem begge år. De voksne mentorer 
fungerer både som voksenvenner, og som musikalske støtter i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, 
som øver en gang om måneden i de 2 år. 
 
Prøverne i dette orkester giver barnet mulighed for tilgang til nye miljøer samt udvikling af sociale kompetence. De 
sociale kompetencer er i denne indsats vigtigere end de musiske færdigheder. Kulturskolens musikafdeling varetager 
den faglige undervisning, og den frivillige medvirken vil give barnet en særlig opmærksomhed – ugentligt – i hele 
forløbet.  
 
Cirka 20 børn, fra 2. og 3. klasse deltager i den toårige periode. Kulturskolens musikafdeling har valgt instrument, så det 
passer med antallet af elever pr. lærer. 
 
Grundskolerne har udvalgt de deltagende børn – med særlige behov (stille, vilde, ADHD-børn, bevægelseshæmmede, 
mobbede, forældresvigtede, modtagerklasse-børn o. s. v.). Der har været tale om børn, der har ingen eller næsten 
ingen fritidsinteresser.  
 
Den årlige omkostning er beregnet til 260.000 kr. (heraf 20.000 kr. til indkøb af instrumenter ).   
 
Young Care aktiviteten har hidtil været organiseret i projektform med bevilling i to flerårige perioder. Senest 
projektperiode afsluttes med udgangen af oktober 2017. Ifølge en evaluering af de hidtidige projekter har indsatsen haft 
en positiv effekt på de deltagende børns personlige udvikling.  Nogle af børnene har fået så stor interesse for musik, at 
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de nu tager del i musikskolens generelle undervisningstilbud.  

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
Forslaget understøtter Bornholms Kulturskole og er en forebyggende socialmusisk indsats. Forslaget er en 
serviceudvidelse af Kulturskolens driftsbudget og er blevet justeret på baggrund af den politiske drøftelse i Fritids- og 
Kulturudvalget d. 7. juni 2017.  I forhold til den oprindelige ansøgning rummer forslaget følgende ændringer: 
 

• I forslaget behandlet i FKU d. 7. juni var medtaget 50.000 kr. til drift af Young Care i perioden 01.11-31.12 
2017. Det er efterfølgende aftalt, at Kulturskolen afholder evt. udgifter i den nævnte periode inden for rammen. 

• Det fremgik endvidere af forslaget, at den samlede udgift pr. år ville være 300.000 kr. Efter nedjustering af 
udgifter til administration, aktiviteter og instrumentkøb kan Young Care realiseres inden for en samlet ramme 
på 260.000 kr. pr. år. 

 

Konsekvenser for delmål:  
Forslaget understøtter Fritids- og Kulturudvalgets overordnede mål om at ”Øge adgangen til det bornholmske kulturliv 
og sikre et alsidigt kulturudbud ” 

Andre bemærkninger til forslaget:  
Forslaget er behandlet i FKU den 7. juni 2017. 

 


