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Vision 2020
Bamuk er epicenteret for børn 
og unges kulturelle dannelse, 
betydningsfulde deltagelse og 
kunstneriske udfoldelse i Ballerup 
kommune

Kultur
Bamuk udvikler 
kompetencer og forløser 
potentialer, der skaber 
mod hos den enkelte 
til at indgå nysgerrigt, 
kreativt og selvstændigt 
i skabende fællesskaber 
på Bamuk og i det lokale 
såvel som nationale 
kulturliv.

Relevans
Bamuk rækker ud, 
tiltrækker og inddrager 
alle typer af børn og 
unge i Ballerup gennem 
deres aktive deltagelse 
i vores forskelligartede 
og autentiske musik- 
og kulturmiljøer, og vi 
samarbejder tæt på tværs 
af kulturlivet for at styrke, 
aktualisere og udvikle 
disse miljøer lokalt til gavn 
for alle borgere i Ballerup.

Kunst
På Bamuk arbejder vi 
sammen med eleverne i 
processer, der skaber rum 
for kunstnerisk udfoldelse 
og et personligt ejerskab, 
der sætter varige aftryk 
hos eleverne, lærerne og 
borgerne i Ballerup.

Strategi 2025
Omdrejningspunktet for Bamuks 
strategi 2025 er opbygning og 
udvikling af stærke, autentiske 
kultur-kunstmiljøer i Ballerup 
kommune som rammen for 
dannelsen, deltagelsen og 
udfoldelsen af musik, kultur og 
kunst på BamukRelevans
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VISION 2020

Kultur
Bamuk udvikler kompetencer 
og forløser potentialer, der 
skaber mod hos den enkelte 
til at indgå nysgerrigt, kreativt 
og selvstændigt i skabende 
fællesskaber på Bamuk og i 
det lokale såvel som nationale 
kulturliv.
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STRATEGI 2025

Kultur
En længere, stærkere og mere 
betydningsfuld tilknytning

Bamuk tilbyder alle elever deltagelse og udfoldelse 
i stærke, autentiske og forskelligartede kultur-
kunstmiljøer på og omkring Bamuk

Sådan vil vi nå dette mål:
• Arbejdsgrupper på tværs af faggrupper med ansvar for de forskellige kultur-

kunstmiljøers kvalitet og udvikling 
• Tæt samarbejde på tværs om undervisning, forløb og projekter
• Stærk integration af for- og indskolingstilbud i kultur-kunstmiljøer
• Alle sammenspils-, orkester- og talenttilbud samt projekter bidrager til 

styrkelse af kultur-kunstmiljøer på og omkring Bamuk
• Styrket samarbejde med lokale kulturaktører og kulturinstitutioner
• Aktiviteter og projekter på Bamuk kobles tæt til det professionelle kunst- og 

kulturliv, såvel det lokale som det nationale

Alle elever på Bamuk er en del af et eller flere 
skabende fællesskaber indenfor det første 
undervisningsår og videre frem

Sådan vil vi nå dette mål:
• Flere hold-, gruppe- og fællesskabsoplevelser som en del af instrumental/

sangundervisningen
• Flere relevante kortere- og længerevarende sammenspils- og orkestertilbud
• Flere større workshops og projekter på tværs af mange forskellige elever og 

kunstæstetikker
• Der udvikles en skabende, pædagogisk didaktik, der kan styrke elevernes 

selvstændighed, kreativitet og nysgerrighed 

Bamuk har en stor grad af elevinddragelse og 
understøtter elevejerskab i aktiviteter, undervisning 
og projekter

Sådan vil vi nå dette mål:
• Der udpeges en koordinator for elev-projekter på Bamuk
• Elever indenfor forskellige alderstrin samles frivilligt om elevinitierede og 

elevstyrede projekter faciliteret af en koordinator.
• Elever inddrages generelt i koncerter, repertoire, projekter, ture osv. i vores 

orkestre og sammenspilshold.
• De større elever skaber - i rammen af elevafdelingen - deres egne projekter 

og aktiviteter på Bamuk. 
• Der oprettes et brugerråd for elevafdelingen, der udvikler de fysiske rammer 

og de sociale aktiviteter.

Bamuk arbejder ud fra en stærk og kvalificeret, 
decentral projekt-kultur, hvor relevant ansvar og 
råderum uddelegeres til projektansvarlig

Sådan vil vi nå dette mål:
• Vi arbejder ud fra en klar projektstyrings manual for projektansvarlige, der 

beskriver en projektleders opgave og ansvarsafgrænsning.
• Projektansvar fremgår tydeligt af opgaveoversigt, og der følger en relevant 

arbejdstid med opgaven som projektsansvarlig.
• Projektstyring- og ledelse er et indsatsområde indenfor vores 

kompetenceudvikling.
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Relevans
Bamuk rækker ud, tiltrækker 
og inddrager et bredt udsnit af 
børn og unge i Ballerup gennem 
deres aktive deltagelse i vores 
forskelligartede og autentiske 
musik- og kulturmiljøer, og vi 
samarbejder tæt på tværs af 
kulturlivet for at styrke, aktualisere 
og udvikle disse miljøer lokalt til 
gavn for alle borgere i Ballerup 
kommune
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Relevans
Relevant, aktuel og berigende 
for alle borgere

Bamuk øger tilgangen af elever fra flere forskellige 
områder i Ballerup

Sådan vil vi nå dette mål:
• Nye, aktuelle og autentiske musik- og kulturmiljøer for børn og unge, gerne i 

samarbejde med andre aktører
• Børn og unge inddrages i udviklingen af nye kultur-kunstmiljøer
• Fleksible og forskelligartede deltagelsesformer og forløbsperioder i 

aktiviteterne
• Varieret prissætning, der gør det muligt for flere at deltage
• Musikalske fripladser målrettes til de mest sårbare børn og unge
• Nye aktiviteter, der imødekommer familiers behov for at være mere sammen i 

fritiden
• Styrke og målrette PR arbejdet de ønskede målgrupper gennem ansættelse 

af en SoMe-medarbejder

Bamuk når flere børn i daginstitutioner 
og folkeskolen med en kvalitets kultur-
kunstundervisning, der skaber synergi ift. Bamuks 
kultur-kunstmiljøer

Sådan vil vi nå dette mål:
• Stærke partnerskaber med daginstitutioner og skoler, der kan sikre kvalitet og 

en langsigtet og målrettet udvikling i samarbejdet
• Prioritering af ressourcer i budget og søge ekstra projektbevillinger til at øge 

aktivitetsniveauet i folkeskolen
• Kompetenceudvikling omkring storholdsundervisning og didaktik

Bamuk øger borgeres, interessenters og særlige 
målgruppers kendskab til og interesse for Bamuk 
som kultur-kunstmiljø og formidler af kultur-kunst

Sådan vil vi nå dette mål:
• Der skabes relevante og målrettede kultur-kunstoplevelser tættere på 

borgerne og særlige grupper af børn og unge
• Der udvikles projekter med udgangspunkt i samskabelse mellem elever, 

lærere og borgere i Ballerup.
• Kvaliteten, kontinuiteten og målretningen styrkes i Bamuks 

kommunikationsarbejde gennem en kommunikationsstrategi.
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Kunst
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På Bamuk arbejder vi sammen med 
eleverne i processer, der skaber 
rum for kunstnerisk udfoldelse og 
et personligt ejerskab, der sætter 
varige aftryk hos eleverne, lærerne 
og borgerne i Ballerup



STRATEGI 2025

Kunst
Flere og bedre muligheder for 
kunstnerisk udfoldelse i hverdagen

Bamuk synliggør og aktiverer i høj grad lærernes 
udøvelse og kunstneriske arbejde og processer

Sådan vil vi nå dette mål:
• Lærerkoncerter, hvor elever tilknyttes som en del af deres undervisning
• Lærer-initierede kunstprojekter, der aktivt inddrager eleverne som en del af 

deres undervisning
• Lærere spiller med elever i bands og orkestre
• Tværæstetiske projekter mellem medarbejdere, elever og eksterne 

samarbejdspartnere

Bamuk har gode fysiske og digitale rammer for 
både elever og læreres kunstneriske udfoldelse

Sådan vil vi nå dette mål:
• Flere fysiske og digitale koncert- og formidlingsrum, hvor elever og lærere 

kan udtrykke sig og skabe oplevelser for andre.
• Faciliteter ift. at skabe, indspille og producere egen musik
• Festivaller og events, der skaber mulighed for at udkomme
• Inddrage undervisning i medier med fokus på formidling af eget udtryk som 

en naturlig del aktiviteterne på Bamuk

Bamuk har en undervisningsdidaktik som 
igangsætter, faciliterer og kvalificerer elevernes 
kunstneriske udfoldelse

Sådan vil vi nå dette mål:
• Pædagogisk forum får ansvar for at udvikle en kunstdidaktik på Bamuk
• Temaet ”kunst og udfoldelse” bliver et gennemgående tema i pædagogiske 

møder og samlinger på Bamuk.


