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 CFU, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
Niels Bohrs Allé 1 . 5230 Odense M 

Tlf. 6318 3000 . ucl.dk 
 

 

Dato 
24. marts 2021 

 

 
 

Vær med til at lege med et nyt undervisningsmateriale 
om Rigsfællesskabet 
 
Deadline for tilsagn: 9.4.2021 
 
UCL Center for Undervisningsmidler og Forlaget Styrkeakademiet inviterer dig til at 
indgå i et partnerskab i vores ansøgning til projekt om udvikling af et undervisnings-
materiale om rigsfællesskabet.  
 
Samarbejdet med din skole sker som et gensidigt inspirerende arbejde med udvikling og 
afprøvning af et nyt undervisningsmateriale om Grønland og Færøernes kunst, kultur og 
historie. Materialet er rettet mod udskolingseleverne i Folkeskolen. Puljens formål er at ud-
vikle undervisningsmateriale og inspirerende undervisning, der på eksemplarisk vis præ-
senterer folkeskolens elever for rigsfællesskabets kunst og kultur i et historisk perspektiv 
på tværs af by, land og natur.  
 
Med fondsmidler fra Undervisningsministeriets uddannelsespulje er materialets formål at 
udvikle elevernes interkulturelle kompetencer og med dette forløb skabe refleksion over 
egne fordomme og forbehold overfor andre kulturer og folkefærd, samt udvikle elevernes 
indsigt og identitetsforståelse. En forståelse af, hvordan deres liv er formet af rigsfælles-
skabets historie, og at de selv er med til at skabe rigsfællesskabets fremtid.  
 
Jeres bidrag 
I et gensidigt samarbejde mellem os og skolernes deltagende kulturfagslærere udvikles, 
afprøves, forkastes og justeres undervisningsaktiviteter. Den endelige produktion og for-
midling varetages af forlaget Styrkeakademiet. Under hele forløbet bistår kulturfagskonsu-
lenten Astrid Danielsen og konsulenten for kulturmøder Lars Clausen fra UCL Center for 
Undervisningsmidler med faglig ekspertise, prototyper og materialevejledning. 
 
Jeres udbytte: 
Rigsfællesskabet er et nyt kanonpunkt, som efter planen implementeres i skoleåret 
2022/23. 
Din skole kan med dette brugerdrevne projekt være med til at udforme et centralt undervis-
ningsmateriale, som støtter andre skolers arbejde med rigsfællesskabet. 
 
Ovenfor kan I læse uddrag fra projektbeskrivelsen, men det specifikke indhold og udform-
ningen af opgaverne vil I og jeres elever være med til at definere, afprøve og tilpasse.  
 
Rammerne: 
Projektet inviterer tre skoler fra de tre landsdele. Målgruppen er kulturfagslærere med un-
dervisning i udskolingsklasser i skoleåret 2021-22. Hver skole er kan inddrage op til tre 
klasser i projektets konkrete aktiviteter. 
 
Økonomi: 
Skolens deltagelse finansieres gennem budgetmidler. 
1 deltagende klasse:  8.000 DKK til materialeomkostninger 
2 deltagende klasser: 15.000 DKK til materialeomkostninger 
3 deltagende klasser:             20.000 DKK til materialeomkostninger 
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Til ekstra forberedelse og projektmøder budgetteres med løntilskud svarende til under-
visningsministeriets takster: 
 
1 deltagende lærer: 13.000 DKK til løndækning 
2 deltagende lærere: 21.000 DKK til løndækning 
3 deltagende lærere: 28.000 DKK til løndækning 
 
Eventuelle rejse- og forplejningsudgifter til et fysisk projektmøde med udvalgte deltagere 
afregnes separat. 
 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er projektejer på ansøgningen og forestår 
ansøgning, gennemførelse, afrapportering og revision af projektet. Skolerne forpligter sig til 
at bistå afrapporteringen med en kort(!) evaluering af forløbet. 
 
UCL Center for Undervisningsmidler og Styrkeakademiet har en mangeårig erfaring med 
udvikling af undervisningsmaterialer til kulturfag, baseret på aktuel didaktisk viden og digi-
tale platforme. To eksempler på vores arbejde med rigsfællesskab og inkluderende under-
visning i nabosprog og -historie finder du på www.ivarboneless.com og https://rigsfælles-
skab.dk  
 
Undervisningsministeriet forventer at give svar til ansøgere i løbet af juni 2021. 
 
Lyder det lige som noget for din skole og dit kulturfagsteam, så tag fat i Claus, Astrid eller 
Lars for at aftale nærmere om omfang, varighed og leverancer i den fortsatte proces frem 
mod ansøgning og - forhåbentligt - det eksperimenterende arbejde med nordatlantisk 
kunst, kultur og historie i din kulturfagsundervisning! Husk deadline den 9/4-21. 
 
 

Glædelig påske! 
 

De bedste hilsner Claus, Lars & Astrid 
 
 
Claus Hermansen fra Styrkeakademiet: mail@styrkeakademiet.dk 
https://styrkeakademiet.dk/om/medarbejdere/ 
 
Astrid Danielsen, UCL Center for Undervisningsmidler: ammd@ucl.dk 
https://www.ucviden.dk/da/persons/astrid-marie-møller-danielsen 
 
Lars Clausen, UCL Center for Undervisningsmidler: lacl@ucl.dk 
https://www.ucviden.dk/da/persons/lars-clausen 


