1. BESÆTNING I EN CORONA TID
ASPIRANTERNE er et fem årigt udviklingsprojekt, som skal klarlægge
metoder gennem evidensbaseret viden ved brug af kunst, kultur og
kreativitet i beskæftigelsesindsatser for sårbare unge. Vi forventer
60 unge mennesker får muligheden for at deltage i projektet og
ASPIRANTERNE er støttet af Lauritzen Fonden og følges af Center
for Ungdomsforskning (CeFu).
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ASPIRANTERNE
Helsingør Kommune har et særligt fokus, i byens
2030 plan, på at hjælpe udsatte unge ind i fællesskabet, ind på uddannelse og ind på arbejdsmarkedet.
ASPIRANTERNE ser et behov for og potentiale i
at nytænke og reformere indsatsen til unge uden
for arbejdsmarked og uddannelse. Et behov der
både er menneskelig, økonomisk og samfundsmæssigt. Vores fokus hos ASPIRANTERNE er, at
hjælpe kommunen med at hjælpe de unge, da
vi mener en social investering er en investering i
velfærd, hvor afkastet er unge som bidrager aktivt
i samfundet.
I august 2020 startede 1. besætning af 7 unge
aspiranter et mentorforløb, med det formål at
styrke de unges kreativitet og selvværd på vejen
mod nye arbejdsfællesskaber og et aktivt medborgerskab gennem kreative læringsprocesser og
praktikforløb hos lokale kulturinstitutioner.

Officielle succesmål:

• 2/3 oplever øget livsmestring
• 1/3 kommer tættere på job eller uddannelse
6 måneder efter endt forløb.

Resultater efter afsluttet forløb:

Livsmestring
• 3 ud af 4 hjemmeboende har fået mod på egen bolig
og handlet på det. 2 af dem er flyttet i kollegiebolig sammen.
• 6 ud af 7 ytrer at de har været i et rummende fællesskab
for første gang i deres liv.
• 6 ud af 7 ytrer at de vil fastholde forbindelsen til det
fællesskab, som ASPIRANTERNE kan tilbyde.

Tættere på uddannelse og job
• 2 ud af 7 er påbegyndt HF-enkeltfag
• 1 ud af 7 i arbejde på socialt frikort - ønske om mere
arbejde mod selvforsørgelse og senere uddannelse.
• 1 ud af 7 jobsøgende - ønske om selvforsørgelse.
• 2 ud af 7 videre til 2. besætning.
• 1 ud af 7 anbefalet til andet forløb.
• 2 ud af 7 ønsker at fortsætte deres forbindelse til
deres praktiksted efter ASPIRANTERNE.

Citat fra status Ungeenheden Helsingør:
Projektet er beskrevet og tilrettelagt til 6 unge, men vi startede 7 unge
op, da vi i Ungeenheden har erfaring med, at der ofte sker frafald undervejs i tilbud for denne målgruppe. Men det skete ikke i dette projekt og
de er forsat 7 deltager på hold 1 der afslutter d. 29.1.21.

Samlet set har alle deltagerne på hver sin måde udviklet sig positivt under
forløbet og er kommet tættere på en afklaring for deres mål og drømme
for fremtid. De unge nævner faktorer som ”plads til at være os selv”,
”respekt og forståelse”, ”tålmodighed” som medvirkende årsag til udviklingen.
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Benspænd og
samarbejdspartnere
ASPIRANTERNE er det første af sin art i Danmark,
hvorfor vi i 2020 har haft et stort fokus på ikke kun
de unge aspiranters proces, men også på at on-boarde samarbejdet både med Helsingør Kommunes
ungeenhed og med de involverede sektorer og
kulturinstitutioner.
Grundet Covid-19 har projektet været nødsaget til
at ændre kurs af flere omgange, hvor vi i fællesskab
har udtænkt alternative løsninger mellem alle involverede parter. For eksempel har mulighederne for
praktikker været begrænset på grund af hjemmearbejdende kulturmedarbejdere, og aflyste publikums
arrangementer har spændt ben for processen. Til gengæld har vi haft øget fokus på individuel coaching
og samarbejdsprojekter internt i aspirant-gruppen
med fokus på billeder, videoer og en bevidstliggørelse af hvordan kreativiteten kan inddrages,
når der skal skabes nye navigationspunkter og kurs
ændringer i hverdagen.

Lokale samarbejdspartnere August 2020-Jan 2021
• Ungeenheden Helsingør
• Kulturværftet
• Toldkammeret
• M/S Museet for Søfart
• Værfts museet
• Comwell
• Foreningen Fyrskibet Gedser Rev

Kultur events

CLICK på Kulturværftet - Et Stille Sted. Et nyt
udstillings format med installationer, performances,
lydkunst og koncerter.

M/S Museet for Søfart - Gentagende besøg på
den faste udstilling og den biografiske udstilling
om Troels Kløvedal “Frihedens værksted”.

Værftsmuseet - faste udstilling.

Toldkammeret - 3 tirsdags koncerter med
upcoming bands.

Inden corona nedlukning i december nåede
aspiranterne i samarbejde med Toldkammerets
ansatte at forberede og afvikle:

• Videnskabs foredrag i Toldkammerets store sal.
• Storytellingsaften i Toldkammerets store sal.
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Samarbejdet
med Kultur
M/S og Værftsmuseet meldte allerede i juni 2020
om manglende personaleressourcer og overskud til
samarbejde i den daværende situation. Dette gjorde,
at vi kun benyttede museernes udstillinger som
publikummer, og at vores primære fokus i forhold
til aspiranterne var på Kulturværftet og Toldkammeret. Det affødte større mulighed for fordybelse i
denne relation og vi har haft et stærkt partnerskab
med fysisk tilstedeværelse i Toldkammeret og i Kulturværftets administration. Vi har erfaret, at aspiranterne
har følt Toldkammeret som en tryg havn, som de
kan vende tilbage til efter endt forløb.
Selvom kulturhusene i store perioder har været lukket
for publikum, så har vi været en del af en kreativ arbejdsplads, hvor der dagligt kommer de administrative medarbejdere og husene har skullet vedligeholdes.
Det har været tydeligt for aspiranterne, at de har
været i en kreativ setting, hvilket har haft en stor
effekt på den måde vi har kommunikeret, og på de
aktiviteter vi har lavet under forløbet.
Vigtigt er det, at vi arbejder videre med denne
erfaring og på hvordan vi bliver bedre til at forankre
os i kulturhusenes aktiviteter og medarbejderstab,
når situationen igen tillader det.

Aspiranterne flyttede i efteråret 2020 ind
i Toldkammeret, på et tidspunkt hvor der
endnu herskede et håb om at kulturhuset
kunne holde åbent for publikum.
Vi gik desværre ind i en vanskelig periode,
og Toldkammeret har været totalt nedlukket pga Covid-19 i lang tid.
Aspiranterne har fået tildelt et lokale som
kun de disponerer over, et enemærke som
det benævnes i Toldkammeret. Grundet
gruppens særlige status har de kunnet benytte huset i lukkeperioden.
Toldkammeret er et generations- og et
fællesskabs hus og for at leve op til den
titel, er der ekstra fokus på at gøre miljøet
attraktivt for de unge, der ikke er lige så
repræsenteret i huset som børn, familier
og et mere modent brugersegment.
I den kontekst er ASPIRANTERNE et super
aktiv og udgør ved sin daglige tilstedeværelse
en kontinuitet med stor mulighed for at
være med til at præge, skabe indhold og
bruge Toldkammeret.
Elisabeth Momme
Daglig leder Toldkammeret

Samarbejdet
med beskæftigelse

ASPIRANTERNES arbejde tager udgangspunkt i vores
egen erfaring omkring kreative processer fra eksempelvis teater. Det kræver en god kommunikation,
da den kreative proces og selve forløbet kan virke
ukonkret og kaotisk for medarbejderne på ungeenheden og andre som ikke kender til de kreative
arbejdsmetoder. “Jeg ved ikke hvad det er I gør,
men jeg kan se det virker.” udtalelse fra medarbejder
i ungeenheden hos Helsingør Kommune.

Vi har dog haft stor effekt af at inddrage medarbejderne i ungeenheden i hele forløbet og vi har oplevet
stor nysgerrighed og samarbejdsvilje. Vi anerkender,
at samarbejdet har været præget af corona-restriktioner og skiftende retningslinjer, men vi har haft
en god og ukompliceret dialog gennem hele forløbet, hvor en fast medarbejder ugentlig har været
tilknyttet projektet. Vedkommende har stået
for rekruttering, løbende socialfaglig bistand og
vejledning i lovgivningsmæssige spørgsmål samt
sparring i forbindelse med exit-planer for de
unge aspiranter. Vi ser løbende på udviklingsmuligheder i dette samarbejde og det er en proces
der fortsættes, vedligeholdes og udvikles.
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Sprog og
metodeudvikling
Meget ofte danner vi, i sociale indsatser, to
forskellige sprog når vi skal beskrive arbejdet
med sårbare borgere. Et sprog som bruges i
kontakt med borgeren og et andet sprog, når
der kommunikeres om borgeren. Hvilket let
kan blive klientgørende og dermed stå i vejen
for en ligeværdig og frugtbar samtale.
I ASPIRANTERNE er et af udviklingspunkterne
at undersøge mulighederne for et samlet
sprog, som vil fremme den ligeværdige samtale.
Inspireret af vores placering ved havet har vi
taget udgangspunkt i en maritim forståelse,
såsom kurs, ballast og pejlepunkter.

Søforklaringer i ASPIRANTERNE

ASPIRA
At trække vejret ind, første del af vejrtrækningen, at suge til sig og lade sig inspirere.

DRIVKRAFT
Hvad driver os til handling. Hvorfor gør vi det vi gør?
Motivation, erfaring, nysgerrighed, mod, talent.

BALLAST
Hvad holder os socialt på ret køl i en hverdag med mange indtryk og følelser?
Støtte på gruppeplan og individuelt - i forhold til udfordringer ved at være tilstede.
Tryghed, fællesskab, et fælles sprog.

PEJLEMÆRKER
Hvordan bestemmer vi vores aktuelle position for at sætte næste kurs.
Hvad er vores pejlemærker?

VÆRDIKOMPAS
Hvilke værdier lægger vi vægt på og styrer efter i vores liv.

TIMEOUT
Alle kan til hver en tid melde ind og bede om en timeout, både som en melding om hvad der sker
hos den enkelte i nuet. Eller bede om tid for sig selv, en samtale eller hjælp til at trække vejret.

SLIB ØKSEN
Forestil dig at du har otte timer til at fælde så mange træer som muligt.

Du har nu to muligheder:
Du kan hugge løs uafbrudt i otte timer selvom dine muskler gør ondt og din økse bliver sløv eller
- du kan holde pauser ind imellem, hvile armene, trække vejret og slibe øksen.

Hvad enten du gør det ene eller andet når du muligvis lige langt, når dagen er slut. Men hvis du sliber øksen ind
imellem, bliver du ikke overbelastet og du er klar til at hugge igen dag efter.

5

Social navigation

Udsyn og indsigt

(citat: Professor Henrik Erdman Vigh)

“At bevæge mig i det der bevæger mig”
Fokuspunkter for 1. besætning
• Onboarding
• Individuelt coachingforløb
• Psykoedukation og grupperefleksion
• Kreativitetsforståelse - teori og praksis
• Fælles arbejdsoplevelser
• Selvstændige fordybelse
• Offboarding/Individuel exit plan
Se endvidere bilag

”
Det
er
ikke
hvad
du vil være, men
hvem du vil være,
der tæller

Fredagene, som vi kalder “udsyn og indsigt” består
af forskellige inspirationsoplæg, værdibaserede
gruppesamtaler og psykoedukation, hvor ugens
problematikker, der er opstået under de kreative
processer eller i fritiden, behandles og der snakkes
om strategier for hvordan den enkelte kan håndtere
øget stress m.m.

Det formaliserede samtalerum og et menneskeligt
helhedssyn er nogle af de ting som adskiller
ASPIRANTERNE fra andre indsatser. Et gennemgående
læringslag er at træne aspiranternes samtaleværktøj
og sociale kompetencer. Dette sker i de uformelle
møderum når vi f.eks laver mad og spiser frokost
sammen, er til kulturoplevelser, spiller spil, går ture
og holder pauser. Og i særdeleshed om fredagen,
hvor vi udvikler de personlige navigationsinstrumenter
og værdikompas.

Når vi bevæger os på vandet bliver det meget tydeligt at vores præ-besluttede kurs ikke nødvendigvis
bringer os til den ønskede destination, medmindre
vi tager højde for ydre omstændigheder, såsom
vind, strøm, drivkraft og kompassets afvigelser.
Det er nødvendigt løbende at pejle sin position og
korrigere kurs efter de gældende omstændigheder,
hvis man vil nå til den ønskede destination.
Det samme gør sig gældende i vores valg af livskurs.
Her kan de ydre omstændigheder f.eks være; personlige udfordringer, kompetencer, motivation og
interesser. Pandemien er også en omstændighed,
som helt tydeligt har betydet midlertidige kursændringer både på det personlige- og det samfundsmæssige plan.
ASPIRANTERNES fysiske placering på Kulturhavnen
og ved havet gør det naturligt at tale om social
navigation i hverdagen med aspiranterne. Vi kan
tydeligt se omstændighedernes påvirkning på de
forbisejlende skibe og oversættelsesarbejdet fra
det maritime billedsprog til hverdagens udfordringer,
er let selvom aspiranterne ikke givetvis har et forhold til søfart.
Associationen til det maritime sprog skaber altså
konkrete og meget kropslige billeder som vi og aspiranterne kan bruge til at visualisere deres egen situation.

”
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Navigations trekanter

De fleste af aspiranterne har aldrig indgået i en
professionel arbejdsrelation udover i folkeskolen.
Det kan derfor være svært for dem at vide, hvem
de skal gå til med de problemer, der kan opstå i en
arbejdssituation. For at skabe klarhed og tryghed
arbejder vi med denne relationstrekant som navigationsinstrument.

Oversætteren - Aspiranten
- De professionelle hjælpere

For at nå trygt og sikkert hen til den ønskede destination benytter man i den maritime navigation forskellige instrumenter til at bestemme position, kurs, hastighed,
vanddybde, afdrift med mere. Inspireret af den klassiske sekstant, hvor man uden
landkending pejler efter horisonten og stjernerne, har vi i ASPIRANTERNE udviklet
tre grundlæggende trekanter til social navigation. Trekanterne beskriver forholdene
mellem vigtige faktorer eller pejlemærker i ASPIRANTERNE.

Stilstand - Bevægelse - Kurs
Alle aspiranter oplevede at være i en tilstand af
”Stilstand”, da de påbegyndte forløbet. Her er det
uoverkommeligt at overskue andet end daglig mental
overlevelse. For at løfte blikket og åbne tankerne
mod mulig kurs og destinationer for fremtiden, må
aspiranten først opleve at være i bevægelse og nå et
brugbart personligt refleksionsniveau. Disse faktorer
er grundlæggende elementer i de kreative processer
og samtaler i ASPIRANTERNE mod en ny livskurs.

Oversætteren - er den gennemgående relationsperson for aspiranten og følger progressioner socialt
og fagligt og hjælper med at synliggøre sammenhængskraften hos aspiranten via personlige samtaler.
Oversætteren har en faglig forståelse af de professionelle processer aspiranten indgår i og kan derfor
oversætte forståelsesproblemer mellem den professionelle og aspiranten. Oversætteren hjælper derved
til at holde et rent fagprofessionelt forhold mellem
aspiranten og de professionelle.

Professionelle hjælpere - beskriver alle de fagpersoner, som aspiranten møder og arbejder med
i projektet, der være sig kreative undervisere, medarbejdere på kulturinstitutionerne, terapeutiske og
socialfaglige personer med flere.

Aspiranten - kommer med nysgerrighed, ressourcer
og potentiale, men også med personlige udfordringer.
Disse ting skal balanceres og målet er at aspiranten
med tiden og øget erfaring bliver sin egen oversætter.
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KULTUR-KUNST-KREATIVITET
= fællesskab-inspiration-nye horisonter
”Når vi åbner op for aspiranternes kreativitet
gennem positive fællesskaber og kunstoplevelser,
hjælper vi til, at de ser mere nuanceret og reflekteret på egen situation og giver dem mod til nye
horisonter.” Citat: Direktør Allan Klie
Kultur danner fællesskaber, der binder os sammen
med andre mennesker. Fællesskaber hvor vi kan
udfolde os med ligesindede, men også spejle os i
mødet med det, som vi ikke kender. Vores erfaring
med 1. besætning er at mange af de unge i målgruppen har været meget isoleret i lang tid. Derfor har
et vigtigt fokuspunkt været at få dem til at føle sig
som en del af et fællesskab, hvor de har en stemme
og føler sig hørt og set. Ifølge CeFUs interviews er
dette lykkedes for alle aspiranterne.
I: Ændrer det på noget i din hverdag at deltage
i projektet?
Aspirant: Ja … det er helt klart … på grund af det
fællesskab vi har, at jeg er sammen med nogen, og
vi laver et eller andet … på en lidt anderledes måde,
end jeg er vant til. (…) Jeg føler bare lidt, at jeg har
noget igen, som jeg ikke har haft i … snart 10 år, tror
jeg. Faktisk siden jeg gik ud af folkeskolen.

Kunst er et forum, som fremmer vores fantasi og
forestillingsevne, som igen fremmer vores refleksion
over eget liv og inspirere til nye ideer. Det gælder
hvad enten man arbejder kunstneriske processer
eller nyder kunst som tilskuer.

Med 1. besætning har vi både deltaget som publikum
og været med til selv at afvikle kulturevents på kulturinstitutionerne i det omfang nedlukningen tillod
og derefter har aspiranterne selv arbejdet kreativt
med video, eventplanlægning og foto, inspireret af
det vi har set.

”Vi startede med at brainstorme forskellige idéer fra
ting, vi havde lavet nede på kulturværftet. Vi ville
godt lave en video og noget fra værftet, ik’, og der
var så nogen, der var nede på søfartsmuseet og sådan noget, så vi havde lidt forskellige muligheder af,
hvad vi sådan kunne finde inspiration i, ik’.”

Kreativitet er evnen til at kombinere eksisterende
viden på en ny måde og handle på det: At dyrke
nysgerrigheden, at favne det uforudsete, at udvide
sin horisont, se et behov og handle.

”Altså det var ikke sådan, jeg måske havde tænkt
mig som udgangspunkt, at det ville blive, men
man starter jo altid et sted, og så udvikler det sig.
Så får man nye ideer og så … Så det går mange
veje og sådan, men så samlede det sig også sådan
med, at billederne blev sådan rimelig rene, og der
er sådan en tråd på en eller anden måde.”
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Det er desuden lykkedes projektet på bemærkelsesværdig kort tid at etablere en række processer og
praksisser omkring deltagerne, som de også oplever
som lovende i forhold til at kunne bringe dem nye
steder hen.

”Jeg tror, at jeg på en eller anden måde havde
glemt, hvor sjovt det var [at arbejde kreativt], og
så var det blevet en vane ikke at gøre det, og så
når jeg ligesom har lavet det hernede, er jeg sådan:
Gud ja, det kan jeg jo egentlig godt lide at lave, og
jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt.”

Nye navigationspunkter
CeFU har i efteråret 2020 lavet feltarbejde med
fokus på deltagernes oplevelser med de første tre
faser af Aspirantforløbet. Vi møder på det første
hold Aspiranter en gruppe unge, der har mistet deres
tilknytning til uddannelse og haft svært ved at indgå
i sociale fællesskaber. Da vi møder dem halvvejs i
forløbet, beskriver de forløbet som en positiv kontrast
til den ensomhed og isolation, mange af dem har
oplevet gennem længere tid. Flere af deltagerne
fortæller også, at de genopdager en kreativitet og
intensiverer deres arbejde med kunstneriske udtryksformer og derigennem oplever en ny glæde og fylde
i deres hverdag, ligesom de betoner at få adgang til
et nyt netværk i kulturlivet.

”Det kommer til at betyde rigtig meget. Det betyder
rigtig meget for mig at være her, og jeg tror, at det
kan hjælpe mig videre, med det jeg gerne vil. Det
har stor betydning, fordi der er en rød tråd, i det
vi laver, som jeg kan tage med. Som jeg kan se mig
selv i. Og det har jeg ikke gjort så meget før, hvor
det mere bare har været sådan: ’Så skal jeg prøve
det og så skal jeg prøve det’.”
Med det afsæt glæder vi os til at dykke nærmere
ned i, hvad der sker, når de unge starter i praktikker
i kulturinstitutionerne, såvel som hvor forløbet peger
hen på den længere bane.
Anne Mette Winniche Nielsen og Niels Ulrik Sørensen
Center for Ungdomsforskning
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COVID-19 ændrer rammerne

En anden erkendelse er, at der er et stort behov fra
1. Besætning at holde kontakten til ASPIRANTERNE
efter endt forløb. Følelsen af at være en del af et
fællesskab er vigtigt for at blive i det flow, som er
påbegyndt. Man har brug for vidner, som kan hjælpe
med at fastholde udvikling og nye mål. Derfor er
der åbent for gamle aspiranter hver anden fredag til
samvær med de nuværende aspiranter og man kan
få en individuel samtale med en af inspiratorerne,
hvis der er behov. Derudover bruger to af aspiranterne
Toldkammeret som skolestue tre gange ugentligt,
hvor de læser HF-enkeltfag online.

På den måde har covid-19 tvunget os til at justere
den oprindelige plan, hvilket har gjort, at projektet i
sin helhed er blevet formet mere efter 1.besætnings
behov og af de processer de i momentet har været
en del af. Covid-19 har givet os mulighed for at gøre
nye opdagelser og erfaringer som ikke havde været
muligt i den oprindelige plan. Herved holder vi fast
i udviklingsprojektet og vi kan se ud fra CeFu’s
observationer og aspiranternes exitplaner, at vi
stadig, under de særlige omstændigheder, har fat i
kernen af projektet. Denne fleksibilitet i projektets
ramme bør fremover være en mulighed så aktiviteter bedst understøtter de enkelte besætninger.

og viser behovet for fleksibilitet
- også fremadrettet
Covid-19 er bevis på hvordan vi alle er underlagt ydre
omstændigheder og social navigation. Fra den ene
dag til den anden blev 1.besætnings muligheder for
at tage del i kulturinstitutionernes planlagte aktiviteter
nedlagt. Begrænsninger på forsamlinger og de totale
nedlukninger har umuliggjort at følge den planlagt
proces i forhold til aspiranternes forløb. For at fortsætte projektet har det krævet at planlægningen af
forløbet er sket i takt med de muligheder der har
vist sig løbende. Det har været helt centralt at covid-19
ikke har måttet betyde forringelser for aspiranternes
forløb og derfor har vi løbende revurderet og haft
fokus på de fordele restriktionerne har åbnet, indenfor de gældende grænser og ikke på hvordan det
skulle have været.
Det har vist sig, at begrænsningerne på antallet af tilladte publikummer til koncerter i efteråret gjorde det
mere overskueligt for flere af aspiranterne at deltage.
For en enkelt af aspiranterne var det første gang i hans
liv, at han overværede en live-koncert på trods af sin
sociale angst. På grund af begrænsningerne har vi haft
mulighed for at give mere opmærksomhed til de kulturevents der var mulige at deltage i, og derved skabe
en tryghed omkring processen som havde været
anderledes, hvis ikke vi havde haft covid-19. Forsamlings begrænsningerne har krævet, at der blev lavet
mindre grupper og det har tydeliggjort fordelene i
tryggere samtalerum med færre mennesker.

Der er stadig meget arbejde at gøre inden vi står med
den endelige metodehåndbog, men vi har taget
store skridt på vejen i 2020.

Fokus i 2021

I 2021 vil vi gerne øge samarbejdet med
Ungeenhedens mentorer og jobkonsulenter
og kulturinstitutionernes forskellige arbejdsgrupper. Derudover vil vi forfine et oplæg
til en overbygning til aspirantforløbet med
øget opmærksomhed på specifik uddannelseseller job-ønsker og individuel coaching som
efterværn med det mål at kunne håndtere en
hverdag med større krav om retning og fokus.
Baggrunden er at vi kan se nogle systemiske og
lovgivningsmæssige barrierer for aspiranterne
på deres videre færd ud i samfundet, som vi
godt kunne tænke os at tydeliggøre med mere
erfaring i status for 2021.
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Bilag
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IDEUDVIKLING,
PLANLÆGNING,
PROTOTYPER,
AFVIKLING, EVALUERING

KULTURSKABER

37+38+39+40

Udsyn og indsigt

IDEUDVIKLING,
PLANLÆGNING,
PROTOTYPER,
AFVIKLING, EVALUERING

KULTURSKABER

41+42+43+44

SELVVALGTE
ARBEJDSOMRÅDER
PÅ KULTURINSTITUTIONERNE

FAGLIG
FORDYBELSE

45+46+47+48

SELVVALGTE
ARBEJDSOMRÅDER
PÅ KULTURINSTITUTIONERNE

FAGLIG
FORDYBELSE

49+50+51+53

SELVVALGTE
ARBEJDSOMRÅDER
PÅ KULTURINSTITUTIONERNE

FAGLIG
FORDYBELSE

1+2

OFFBOARDING

3+4

Oprindelig sejlplan efteråret 2020

OVERSKRIFT VIDEO

UGETAL

IDE TIL HANDLING/
FÆRDIGT PRODUKT

Udsyn og indsigt

Hovedvægt på indsigt
og refleksion

IDE TIL HANDLING/
FÆRDIGT PRODUKT

TOLDKAMMERET

IDEUDVIKLING, PLANLÆGNING, PROTOTYPER,
minus AFVIKLING,
EVALUERING

TOLDKAMMERET

DAGLIGDAG AFVIKLING
DRIFT AF HUS
OG AKTIVITETER
UDVIKLING AF EVENT

1+2

Livskurs/
Design your life
- mindre grupper

3+4

Nære drømme og
off-boarding plan

hovedvægt på
indsigt og
refleksion

OFFBOARDING

Søfartsbog

Hovedvægt
på indsigt
og refleksion

33+34+35+36

FREDAGE
Den enkelte
og fællesskabet,
slib øksen

INDHOLD
HVEM ER VI SOM
GRUPPE?
HVOR ER I?

BASE PÅ TOLDKAMMERET,
OPTAGELSER PÅ
SELVVALGT INST.

Udsyn og indsigt

35+36+37+38+39

FLYTNING
+ EVENT

40+41+42+43+44

45+46+47+48+49

50+51+53

UGETAL

VIDEO

33+34

OVERSKRIFT ON-BOARDING

KURS SAMTALER

plus Individuelle kunst- Livskurs /
neriske mentorforløb Design your life
mindre grupper

Nære drømme og
off-boarding plan

Hovedvægt på
indsigt og refelksion

TOLDKAMMERET

Søfartsbog

Hovedvægt
på indsigt
og refelksion

TOLDKAMMERET

KREATIVE OPGAVER
BASERET PÅ INTERESSER
OG KOMPETENCER

Position/hvor er jeg nu
- enkeltvis

TOLDKAMMERET

NEDLUKNINGEN AF TK

FRIHEDSVÆRKSTED KURSSKIFTE PGA CORONA FORLADTE STEDER.
KREATIVE PROCESSER
FÆLLES ON-BOARDING RESTRIKTIONER
KULTURINSTITUTION KONCENTREREDE LIVS INSPIRERET AF

Revideret sejlplan efterår 2020

plus Individuelle
kunstneriske
mentorforløb

PLACERING

TOLDKAMMERET, KULTURVÆRFTET, SØFARTSMUSEET,
VÆRFTSMUSEET

Udsyn og indsigt

Hovedvægt på indsigt
og refleksion

Position/hvor er jeg nu
- enkeltvis

FREDAGE

Den enkelte
og fællesskabet,
slib øksen

INDHOLD

SAMTALER
Position/hvor er jeg nu
- enkeltvis

SAMTALER

Position/hvor er jeg nu
- enkeltvis

CORONARAMT
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Detaljeret forløb

Rekruttering/Onboarding

juni-august 2020
Samtale med centerleder om projektet

Liste over samtaler før opstart:
1.
2. Oplæg og snak med socialrådgivergruppen
3. Udvælgelse af kontaktperson i Jobcentret
4. Samtale med kontaktperson
5. Socialrådgivere udvælger unge
6. Samtale med socialrådgiver, ung og mentor
- første overdragelse
7. Opfølgende samtale med ung inden opstart
8. Personlige samtaler hver anden uge i den
første måned
Derudover fælles intro til kulturinstitutionerne,
som arbejdspladser gennem medarbejdere og
deres udstillinger.

Læringsfase 1
– mit Helsingør

Inspireret af udstillingerne på KV og M/S
blev temaerne til videoprojekterne:
SLIB ØKSEN - hvor finder jeg ro

Opstart og aflevering kunstneriske projekter
Idegenerering.
Kreativ undersøgelse gennem kamera øvelser.
Opmærksomhed på egen kreativ motivation.
Beslutninger om slutprodukt.

Storyboarding
Struktur på fortællinger.
Evnen til at få og give konstruktiv feedback.

Kamera forståelse
Framing
Lysforhold
Kamera bevægelser
Optagelse af reallyd

Redigering
Brug af redigeringsprogram Imovie
Udvælgelse af klip
Flow og justering
Lyd og musik

Fremvisning og fortolkning
kunstneriske produktioner
Rammesætte og præsentere egne produktioner.
Give og modtage konstruktiv feedback.
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Læringsfase 2
– kulturskaber

Designthinking
At tage udgangspunkt i et behov.
Genere ideer og løsningsforslag.
Producere prototyper, der viser om ideer.
Teste og udbygge prototyper.
Brainstorming
Formulere egne ideer.
Strukturere ideer sammen med andre.
Udvælge fokusområder og interesseområder.
Event planlægning
Koordinering af event fra ide til afviklingsplan.
Projektplan med prioritering af opgaver og
ansvarsområder.
Arbejdsdeling og gruppearbejde.
Kommunikation og målgruppe forståelse.
Praktisk afvikling på TOLDKAMMERET
Praktisk koordinering af opgaver.
Aftaler med samarbejdspartnere.
Evaluering af afvikling.

Læringsfase 3

– Faglig fordybelse
I en måned fulgte vi hverdagen
på Toldkammeret:
Klargøring og Afvikling af publikums events.
Videnskabs foredrag og fortælleaften.
Daglig drift, vedligeholdelse og afvikling af
konferencer med frokost.
Udvikling af Events som kom i det officielle
aktivitetsprogram for Toldkammeret.
Derefter:
“En fotografisk undersøgelse af tomhed”
- Foto forløb med intern afsluttende fernisering

Offboarding

januar 2021

Samtaleforløb skaber klarhed om plan
for den enkelte om videre kurs
- baseret på motivation, ressourcer,
nysgerrighed og interesser.

1. besætnings exitplaner har vist fem måder
for Off-boarding og kontakt med
ASPIRANTERNE efter endt forløb:

Aspiranten afslutter projektet med
en fælles udfærdiget exit-plan, og slipper
kontakt til ASPIRANTERNE

Aspiranten overgår til anden indsats, job eller
beskæftigelse, og fastholder en kontakt med
ASPIRANTERNE to gange om måneden.

Aspiranten påbegynder uddannelse og bruger
ASPIRANTERNE som vejledning og studiecafe

Aspiranten fortsætter i forløb i ASPIRANTERNE

Aspiranten fortsætter som assistent i
virksomhedspraktik hos ASPIRANTERNE
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