
 

USKIK:UPDATE    

November 2017 

Uskiks & Festival& Event’s samarbejde med Golden Days blev skudt i gang først i november. Et nyt tiltag hvor 
unge og kulturinstitutioner kan mødes om udvikling af ideer underopsejling. I Halsnæs invitere de unge til 
samskabelse i forbindelse med åbningen af nyt Ungecenter. Albertslund og Ishøj er gået sammen om et nyt 
projekt på tværs af bibliotekerne hvor unge inviteres til at samskabe om nye litterære formater. Læs mere her 
eller på facebook.com/USKIK 
 

Stor interesse for at deltage i Historiens B-sider 
Uskik inviterede torsdag d. 2. november til Intro-workshop om ”Historiens B-sider” torsdag d. 2. 
november ”Under Gulvtæppet” i Byens Hus i Roskilde. 16 kulturinstitutioner og flere 
kulturkonsulenter fra 12 kommuner deltog. På dagen fortalte Direktør Svante Lindeburg fra 
Goldens Days om rammen og visionerne for deres næste festival ”Historiens B-sider” i 2018. Dagen 
bød også på workshops med fokus på at udvikle en fælles rød tråd på tværs af de mange 
forskelligartede institutionerne, der ønsker at deltage.  
 

 
NETVÆRKET – USKIKs samarebjdsforum op kryds og tværs 
Tidligere på året udbød USKIK et fagligt forløb for kulturmedarbejdere, hvor der blev udviklet 
konkrete ideer til samskabelse. En ide er at skabe et netværk mellem unge og 
kulturinstititutioner, NETVÆRKET, med fokus på ideudvikling, sparring og faglige masterclass. 
Flere kulturinstitutionerne synes umiddelbart om ideen – men hvad siger unge? For at få svar 
på det inviterede idemændene Uffe Harris fra Køge og John Fuglö fra Ishøj sammen med 
USKIK unge fra Projektpionererne til FEED-BACK-aften. Der var umiddelbart interesse for 
NETVÆRKET, men de unge kom også med mange gode inputs til hvordan ideen kunne styrkes. 
USKIK og idemændende arbejder videre, så konceptet kan testes i begyndelsen af 2018. 
 

 
Vinder kåret i USKIKs Novelle-konkurrence for unge  
I forbindelse med USKIKs sensommeraktivitet ”På Elektrisk Grund” i samarbejde med 
unge og Albertslund, Ishøj og Rødovre kommune, udskrev vi en Novellekonkurrence for 
unge. Torsdag d. 12. oktober blev vinderne kåret på Ishøj Bibliotek. 1. pladsen gik til 15-
årige Agnete Cauchi fra Albertslund, 2.pladsen gik til 20-årige Oscar Borg fra Hellerup 
Og 3. pladsen til 20-årige Proshe Abdel fra Ishøj. I midten af billede ses Julie Kjærulf fra 
Rødovre; primus motor på novellekonkurrencen, flankeret af det prominente 
dommerpanel bestående af bl.a. 3 kendte dansk ungdomsforfattere, RØST og 
Ungdomsbureaet. 

 

 

Nye lokale & tværkommunale Samskabelsesinitiativer 
Ikke alle samskabelsesinitiativer igangsættes af USKIK. Flere kommuner tager selv 
initiativet. Bl.a. Halsnæs Kommune, hvor unge er inviteret ind til at samskabe 
åbningseventen for kommunens nye Ungecenter. På første workshop d. 16. september, 
deltog unge bl.a. fra den lokale Iværksætterefterskole. Derudover er Albertslund og 
Ishøj gået sammen i et tværkommunalt projekt, hvor de sammen med unge vil 
samskabe nye litterære eventformater. Projektet forventes iværksat i løbet af 2018.  
 

 

Følgeforskning og Vidensopsamling 
Center for Samskabelse har fulgt USKIK siden september 2016 og ser i øjeblikket nærmere 
på 3 udvalgte case-kommuner; Køge, Ishøj og Helsingør. Den endelige rapporten er først 
færdig medio 2018 men allerede i år kommer de første delresultater. Herforuden ligger 
USKIK også  en del energi i at evaluere på de enkelte indsatser, og bruge erfaringer og 
læring aktivt i de næste indsatser, bl.a. holdt unge og kulturmedarbejdere evaluering af 
samarbejdet om ”På Elektrisk Grund”. Læring særlig gik på at skabe rum for 
forventningsafstemning ml. leder og medarbejdere og medarbejdere imellem og 
undervejs at skabe rum for at forventningsafstemme og justere sammen med unge. Også 
selvom det kan betyde et U-turn for projektet, der arbejdes med. En spændende 
udfordring at skulle arbejde videre med.  


