Legeskibet besøger Esbjerg
Med Lilla Dan fra d. 29. august til og med d. 06. September 2017
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Introduktion til Legeskibet
Legeskibet er et femårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som
præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende
dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.
Scenen for projektet er det fundament som Danmark er skabt af og på, nemlig havnen og
havet, og Legeskibets formål er at sætte varige aftryk og være en katalysator for en aktiv
bevægelseskultur - såvel i det enkelte menneske som i de fysiske rammer og platforme, som
Legeskibet involveres i på sit togt.
Denne lille rapport over Legeskibets besøg i Esbjerg i august 2017 præsenterer både motivation
for besøg, program, kontakter, besøgstal, kursusforløb for unge, visionssejlads m.m.
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole og Legepark står til rådighed for yderligere opfølgning og
samarbejde omkring innovative projekter i retning af en levende bevægelseskultur i Esbjerg.
Rigtig god fornøjelse :-)

Motivation for Legeskibets besøg
Esbjerg Kommune har et særligt bånd til Legeskibet
Esbjerg Kommune byder Legeskibet velkommen i Esbjerg Havn, fordi vi bakker op om det budskab,
som Legeskibet sejler med. Leg og bevægelse for børn og unge er et tema, som vi også i Esbjerg
Kommune prioriterer højt, og vi lægger vægt på at skabe gode rammer for idrætslivet.
På Legeskibet har børn og unge sammen med deres skoleklasse, SFO, daginstitution, forening eller
familie mulighed for at blive motiverede til at lege og bevæge sig, og vi tror på, at det kan inspirere
dem til at få nye ideer og fortsætte legen, når de kommer hjem.
Esbjerg Kommune har tidligere arbejdet sammen med Gerlev Idrætshøjskole om at skabe mere leg
og bevægelse i skolegården, og lige som det projekt gav gode resultater, håber vi også, at
Legeskibets besøg får positiv effekt.
Esbjerg Kommune har et særligt bånd til Lauritzen Fonden, som ejer Legeskibet Lilla Dan og er en
samarbejdspartner for Esbjerg Kommune i en række projekter med fokus på trivsel og dannelse
for børn og unge. Rederiet bag fonden har rødder i Ribe, og derfor er vi i Esbjerg Kommune ekstra
glade for, at Legeskibet har taget turen langs vestkysten for lægge til kaj i Esbjerg Havn. Vi er sikre
på, at det bliver en sjov og lærerig oplevelse for alle, der får fornøjelsen af at gå om bord på
Legeskibet.
Klaus Lund, Naturvejleder – Børn & Kultur
Besøgstal
Besøgstimer for ugen: 1889 besøgstimer (antal besøgende som har været aktive med Legeskibet i
gennemsnitligt en time).
Antal skoler: 12 forskellige skoler
Antal klasser: 20 klasser
Antal elever + lærere: ca. 500 elever og lærere
Kontaktpersoner
Klaus Lund
Naturvejleder
krl@esbjergkommune.dk
Tlf. 27242292
Peter Hundebøll
Skoleinspektør
phu@esbjergkommune.dk
Tlf. 29443999

Program
Legeskibet tilbyder aktiviteter i Esbjerg fra onsdag den 30. august til og med onsdag den 06.
september.
Onsdag d. 30/8
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 13.00-14.00 Presseevent i samarbejde med Lauritzen Fonden
Kl. 15.00-16.30 Besøg af SFO/Klub
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Kl. 16.30-18.30 Visionssejlads i samarbejde med Lauritzen Fonden
Torsdag d. 31/8
Kl. 09.00-14.00 Design & Leg for det fælles elevråd i Esbjerg Kommune
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Fredag d. 01/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-16.30 Besøg af SFO/Klub
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag d. 02/9
Kl. 10.00-13.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Søndag d. 03/9 -Store Legedag
Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Mandag d. 04/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-16.30 Besøg af SFO/Klub
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Tirsdag d. 05/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-16.30 Besøg af SFO/Klub
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Onsdag d. 06/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-16.30 Besøg af SFO/Klub
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Kl. 16.30-18.30 Visionssejlads i samarbejde med Esbjerg Kommune
Skoletilbud
Rørkjær Skole, 1stk. 4.kl.,
Jane Luxhøj,
jal15@esbjergkommune.dk
Darum Børneby, 1 stk. 4.klasse
14 elever, Rune Ibsen,
rune1174@esbjergkommune.dk
Vejrup skole, 4.-6. kl., 2

hold, 38 elever, Helle T.Uhd,
hell3917@esbjergkommune.dk
Rørkjær Skole, 5A og 5C
hoejland@skolekom.dk
Egekradtskolen, 4-6.kl.
2 hold, ca. 40 elever
Steve Lindhardt
Bryndum skole, 4A og 4B,
2 x 24 elever, Lene Frøsig,
lene3984@esbjergkommune.dk,
Skads skole, 4A og 4B,
Birgitte Fogh,
birgfogh@icloud.com
Bakkeskolen, 5X, 20
elever, Ditte Veirup,
ditte.kristensen@live.dk, tlf.
Fourfeldtskolen, 6B, 23 elever,
Vibeke Vind,
vibe2718@esbjergkommune.dk
Tjæreborg skole, 4A og
4B, elevantal, Liselotte
Bannerholt
evrhmd4@esbjergkommune.dk
Gørding skole, 5A og 5B, i
alt 29 elever, Mads Paulsen,
mads181v@esbjergkommune.dk,
Spangsbjergskolen, 4A
og 4B, 23 + 19 elever, Tove
Pedersen, tove.pedersen3@skolekom.dk
Legeforløb for institutioner
Esbjerg Børne- & Ungdomsteater
Baptistspejderne, Esbjerg
Gabelsvej SFO
Sønderris sportsklub
URK

IF92
Bohrskolen Afd Ådal
Frelsens Hær
SFO Oasen, Fourfeldtskolen (hold 1)
Vadehavsskolen, SFO Sælen
SFO Aura, afd. Bryndum
Kursus i Design & Leg
Kursusdag for det fælles elevråd i Esbjerg Kommune d. 31/8 2017.
Legeskibet er optaget af børn og unges inddragelse og stemme i de danske kommuners
beslutningsprocesser. Legeskibet vil gerne gøre børn og unge bevidste om, at deres mening og
engagement er både vigtigt og værdifuldt for deres byer. Vi mener, at de unges engagement kan
være med til at kvalificere voksnes viden og handlinger. Derfor ønsker vi bl.a. med Design Leg
forløbet at styrke deltagernes demokratiske forståelse og viden om ungeinddragelse ift. politiske
beslutninger.
Under Legeskibets besøg hos værtsbyerne arbejder vi med ungeinddragelse med fokus på
visionær by- og havneudvikling. Gennem en designproces på Legeskibet skaber vi rammen for at
børn og unge kan udfolde deres kreative idéer igennem en legende tilgang til en virkelighedsnær
opgave.
I anledning af Legeskibets besøg er Esbjerg kommunes fælles elevråd inviteret til kursus i Design &
Leg. I samarbejde med Peter Hundebøll, tovholder for det fælles elevråd, vælger vi at arbejde
med, hvordan der i højere grad kan skabes fællesskab og social trivsel på tværs af byens
ungegrupper med udgangspunkt i et caseområde - det kommende Esbjerg Strand – til gavn for alle
unge i Esbjerg Kommune.
Forløbets opbygning
● De unge præsenteres for Esbjerg Strand – en fremtidig bydel ved vandet i Esbjerg
● De unge introduceres til Esbjerg Strand og målsætningen om at udvikle den nordligste del
af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn, restauranter, grønne
områder, badeanlæg, kontor og foreningsliv.
● Designproces inklusiv fysisk aktiv leg og teambuilding sejlads med topsejlsskonnert Lilla
Dan. Forløbet tilrettelægges med henblik på at inspirere til ungeinddragelse i forbindelse
med udviklingen af f.eks. Esbjerg Strand. De unge fra kommunens fælles elevråd klædes på
til at idéudvikle i forhold til områder, hvor unge kan mødes og danne fællesskaber i den
fremtidige bydel.
Udbytte af Design & Leg
Designprocessen i Esbjerg har fokus på idéudvikling ift. fællesskabs motiverende områder til unge
med Esbjerg Strand som case. Efter en kreativ proces med divergent og konvergent idéudvikling
visualiserer grupperne deres udvalgte idé – en konkret model. Pointen var at gå fra de forestillede
til de mere konkrete idéer med fokus på fællesskaber.

Gruppernes præsentation af deres område bestod af:
● Et pitch om deres model for et ungeområde
● Styrker og udfordringer ved idéen
Gruppe 1 - Et sted for alle
Gruppe 1 har fokuseret på at skabe et miljø, hvor unge kan mødes og lære andre unge at kende. Et
sted med plads til alle unge fra Esbjerg Kommune.
Gruppen har fokus på at skabe et område,
hvor unge kan dyrke sport – herunder
spille fodbold og basket samt lege. De
mener, at musik især er vigtigt for
området, og derfor byggede de en scene,
hvor unge kan øve sammen samt afholde
koncerter. De taler i den forbindelse om
muligheden for at lave et netværk, hvor
de sammen kan arrangere koncerter og
events for unge i kommunen.
I området skal der endvidere være
bemandet lektiecafé, en butik samt café
med lounge, der har udsigt til havet.
Styrker
Et åbent område for alle unge, men det skal også være muligt for andre generationer at anvende
området. Det skal være et sted, hvor de unge kan komme med deres venner og familie.
De der bor længere væk fra Esbjerg Strand kan nemt komme til og fra med busser. De unge mener
at området ligger forholdsvis centralt
Udfordringer
De unge påpeger en risiko for, at de har tænkt for bredt – og mener i den sammenhæng at der kan
være et for stort udvalg af aktiviteter frem for et specifikt fokus og en bestemt gruppe unge. De
nævner, at det for eksempel kan være problematisk, hvis de unge der spiller basket ikke gider at
hænge ud med de unge der spiller musik. Dog kan det også være en fordel, hvis der kommer en fin
opdeling af området.

Gruppe 2 - Trailer park
Gruppe 2 foreslår at bygge en stor hal med
områder til madboder med mad fra alle
verdens hjørner. Med udgangspunkt i
Esbjergs historie som havneby skal der
naturligvis i hallen hænge et skib ned fra
loftet.
Udenfor skal der være et område indrettet
som en trailerpark med åbne containere der
skaber læ og centreret omkring en park med
træer, bænke osv. - fine ting, der gør det til
en hyggelig oase for både unge og andre
generationer.
De åbne containere skal anvendes til
forskellige ting, herunder:
-Madboder
-Udstillinger, der giver de unge mulighed for
at præsentere kreative projekter. De unge
foreslog, at de selv får ansvaret for en række
containere og at de selv kan afgøre, hvem der
får lov at udstille i containerne.
-Foreninger kan have deres udstyr i et par
containere - herunder vandsportsaktiviteter
m.m.
Styrker
Gruppe to mener, at der er mulighed for at skabe et fedt miljø for både unge og voksne - der skal
være noget for alle aldre. De unge påpeger muligheden for at hænge ud efter lukketid – det vil
ifølge de unge være med til at gøre det til et fedt område med en stærkere fornemmelse af
tilknytning.
Udfordringer
Sammenlignet med gruppe ét, mener gruppe to, at beliggenheden for Esbjerg Strand ikke er helt
optimal. De mener, at området ligger langt væk fra bymidten, og at de som ambassadører for
området vil have vigtig (og lidt svær) opgave i forhold til at sprede budskabet om en ny
aktivitetsoase til andre unge.
Gruppe 3 – Gademad møder de grønne omgivelser
Gruppe tre er ligesom gruppe to inspireret af at udvikle en hal som et madmarked med mad fra
hele verden. Som en del af madmarkedet har de udviklet en park med mulighed for at slappe af og
nyde sin mad. I parken skal der blandt andet være:
- Et legeområde
- En strandcafé med hængekøjer

- Container område for de unge – med overdækning i forskellige niveauer samt højtalere og
sofaer, der skal skabe en afslappet og hyggelig stemning.
- En lille skaterbane
- En scene med storskærm, hvor der i sommerhalvåret kan være open air biograf og koncerter.
Styrker
Stedet er for alle – både unge, børn, voksne
og ældre. De unge i gruppen ser det som en
stor fordel at gøre området til et mødested
på tværs af generationer.
Udfordringer
De unge mener, at den største udfordring er
ustadigt vejr. Derfor har de prøvet at
udvikle et madmarked med overdækning
samt områder i parken, hvor der er ly og læ.

Afsluttende bemærkninger
Forløbet med Design & Leg i Esbjerg var udbytterigt på flere planer. Sammenlignet med elevråd og
ungegrupper i mange andre kommuner, arbejdede det fælles elevråd i Esbjerg særdeles engageret
med designopgaven, og gruppen udtrykte hurtigt bemærkelsesværdig selvbevidsthed i forhold til
værdien af eget input.
Ud over de konkrete idéer som evt. kan indgå i udviklingsarbejdet omkring Esbjerg Strand, var det
meget tydeligt, at Esbjerg i det fælles elevråd har en stor ressource, som det ville være en fejl ikke
at udnytte - både i forhold til lignende idégenererings processer, men også i forhold til konkrete
aktiviteter for unge i byen.

Hvad angår Esbjerg Strand projektet, så udtrykker det fælles elevråd interesse for at komme med
på råd i planlægningen. Ønsker kommunen forankring og engagement blandt unge i relation til et
nyt byrum med fokus på kultur og rekreative aktiviteter, så er der - set med Legeskibets
udenforstående blik - al mulig grund til at følge op på processen med det fælles elevråd.
Mathilde Brandstrup og Rasmus Casper, Legeskibet 2017
Udtalelse fra Peter Hundebøll
”Stor ros til jeres koncept og din engagerede måde at møde de unge på. Vil du også hilse dine
kollegaer, og sige, jeg syntes de gav sig fuldt og helt ved dagens lege og aktiviteter.
I kan bare det med at mixe legen og læringen. TAK.”
”Jeg kan fortælle at de unge er optaget af fællesrum, og Esbjerg Strand
Kulturchefen er bestil til at komme og fortælle hele elevrådet om stedet muligheder også for unge
til næste fælles elevrådsmøde. Prøver at holde fast. Endnu engang tak for skønne september
dage.”
Visionssejlads i samarbejde med Lauritzen Fonden
Udvikling af kultur- og bevægelsesskabende byrum
i Østerbyen i Esbjerg
Visionssejlads med Lauritzen Fonden og Legeskibet Lilla Dan
onsdag d. 30. august 2017
Oplæg og invitation
Legeskibet gæster Esbjerg Havn med en mission i lastrummet, der går ud på at sprede leg og
bevægelsesglæde og inspirere til visionær byudvikling i hele Danmark. En mission der kræver en
langsigtet fælles indsats på tværs af aktører og derfor lægger op til, at kommune, civilsamfund,
kultur– og foreningsliv, museer, skoler, institutioner og frivillige m.m. går i dialog.
Udover Legeskibet har Lauritzen Fonden et samarbejde med Esbjerg Kommune, der sætter fokus
på at give børn og unge fra Østerbyen de bedste betingelser for at skabe sig et godt liv, en vej
gennem uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Legeskibet inviterer i samarbejde med Lauritzen Fonden til en visionær proces omkring det
forestående arbejde om at gøre Østerbyen i Esbjerg til en attraktiv og levende bydel. Ønsket for
visionssejladsen er at samle kræfter på tværs af byen og dele visioner, tanker og ideer i forhold til
at styrke kulturen og skabe gode rum og bevægelsesmuligheder for byens børn og unge.

Programpunkter
•

Velkomst ved Jens Ditlev Lauritzen

•
•
•
•
•

Sikkerhedsbriefing og afsejling
Maritim teambuilding og leg under sejl
Præsentationsrunde og proces ved Mathilde Brandstrup og Rasmus E. Casper, Legeskibet
Oplæg URBANskolen som KULTURprofilskole ved skoleleder Steffen Lawaetz
Gruppearbejde om arbejdsspørgsmål inkl. idéudvikling.

Opsamling
Det umiddelbare udbytte af visionssejladsen er en bedre fælles forståelse og et styrket netværk
mellem en række af de aktører, der vil være med til at skabe bedre rammer og muligheder i
Østerbyen. Under visionssejladsen blev der inddraget forskellige perspektiver omkring indsatsen,
samt sat ord på muligheder og udfordringer i forhold til initiativer som styrker fællesskaber, kultur
og fysisk aktivitet i bydelen. De konkrete idéer, der blev snakket om under sejladsen, kan altså ses
som et afsæt for et stærkt netværk omkring indsatsen i Østerbyen.
Herunder følger deltagerliste, arbejdsspørgsmål samt opsamling på gruppearbejde og afrunding
fra Legeskibet.
Deltagerliste
Navn
Anette Lindgaard
Karen Buus
Janni Vesti Mai Jørgensen
Jørn Henriksen
Steffen Lawaetz
Christina Hedegaard Hald
Thomas Abrahamsen

Mail
abl@esbjergkommune.dk
kbu@esbjergkommune.dk
jannie@gamedenmark.org
johe@esbjergkommune.dk
stla@esbjergkommune.dk
chri476j@esbjergkommune.dk
thabr@esbjergkommune.dk

Sanne Sloth
Kim Christophersen
Susanne Svarre
Mads Stendorf
Ulla Visbech
Birte Brinch
Louise Hansen
Tine Kierkegaard
Simon Gaardsdal
Liselotte Krodal
Helle Hansen
Trine L Hansen
Gitte H. Christensen
Kamilla Søgaard
Kathrine G. Madsen

sas@esbjergkommune.dk
kichr@esbjergkommune.dk
sus@Esbjergkommune.dk
madst@esbjergkommune.dk
uvi@Esbjergkommune.dk
bibr@esbjergkommune.dk
Loh17@esbjergkommune.dk
tink@esbjergkommune.dk
sigaa@esbjergkommune.dk
lik18@esbjergkommune.dk

Hvorfra
Esbjerg Bibliotek
Esbjerg Bibliotek
Game Street Mekka Esbjerg
Direktør Børn & Kultur
skoleleder
Kons. Afdelingsleder (Urban P)
Afdelingsleder (kulturlinjen)
Urban
Fritidsleder Urban
Teamleder
ledelseskonsulent
Kulturchef
Afd leder Urban D
Konsulent
Områdeleder, børn og kultur
Arkitekt, teknik og miljø
Teknik og Miljø
Afd Trianglen
Afd Lykkegårdsparken
Afd. Leder Rørkjær
Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden

Inge Grønvold
Jens Ditlev Lauritzen

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden

Arbejdsspørgsmål

1. Hvad er status på den aktuelle situation og udfordringer i Østerbyen?
2. Hvori består de største potentialer for Østerbyen – både i form af fysiske rum,
eksisterende fællesskaber og menneskelige ressourcer? Hvilke vigtige erfaringer fra
andre steder i Esbjerg Kommune bør tænkes med i udviklingsprocessen?
3. Idéudvikling i forhold til nye initiativer og konkrete aktiviteter i Østerbyen.
1. Hvad er status og udfordringer i Østerbyen?
Udearealer
-

-

Der er behov for et større fokus på at tage udearealerne i brug – der er gode områder med
potentiale, dog er der kun få, der anvender dem. Det vil sige at de grønne åbne områder
ikke bliver udnyttet.
Spørgsmålet er hvordan udearealerne kan bidrage til en positiv kultur..?
Sammenlignet med det øvrige Esbjerg har man i Østerbyen en fornemmelse af en bydel,
som står i stampe – meget lidt initiativ, alt for lidt synligt fællesskab.
Med hensyn til skolernes åbne arealer uden for skoletiden, fungerer de dårligt
sammenlignet med andre nærliggende skoler. Hos skoler der ligger i nærområdet
anvendes den åbne skolegård af familier og unge uden for skoletiden, mens det samme
ikke gør sig gældende for Præstøskolen – måske handler det om skolernes narrativ
generelt.
Der er manglende sammenhæng og inspiration i områder i Østerbyen og ved Præstøskolen
”man bliver lidt trist af at gå i området”.

Ressourcer
-

Der er mange familier med få ressourcer i området
Der er samtidig ressourcestærke kræfter i området, der kan udnyttes og bringes i spil.
Det er vigtigt at få fortalt de gode historier om området og understøtte ildsjælene.

2. Potentialer i Østerbyen og værdifulde erfaringer fra andre steder i Esbjerg Kommune?
Uddannelse & skole
-

Hos naboskolen, Cosmosskole, er der skabt en udvikling med et godt klubliv, gode
foreninger m.m. Der er en styrke og en god udvikling, som Præstøskole kan lære af.
Bakkeskolen har været i samme situation som Præstøskole, men det er lykkes at skabe en
ny fortælling om skolen og dets miljø – det er lykkes fordi problemerne har været italesat,
og der har været en målrettet strategi for at løse dem. Samtidig har man prioriteret en
økonomisk investering i projektet.

-

Urbanskolen skal have en ny profil – potentialet og udfordringen består i at få det bredt ud
til hele Østerbyen – en identitet og fællesskabsfølelse. Alle de ansatte skal have en fælles
vision – tænk bredere end bare Præstøskole.
Med fokus på den åbne skole – vær bedre til at bruge og åbne op for de offentlige lokaler,
herunder faglokaler, gamle klublokaler, værksteder m.m. Opret områder/steder hvor de
unge kan komme og hænge ud, skabe fællesskaber og lære af hinanden.
Tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
Uudnyttet potentialer – flere ungdomsboliger i sammenhæng med at der er
uddannelsesinstitutioner.
Det nye SDU kan rykke ud i området – på den måde kan flere borgere bliver introduceret til
uddannelserne. Det vil forbedre uddannelsesadfærden og tiltrække andre interesserede til
området.

Historien
-

-

Fortæl den gode historie om området.
Ribe har vadehavet – det er vigtigt at gøre sig bevidst om historien og fortællingen om
kulturen i Østerbyen. Hvad er det for nogle styrker området besidder og hvordan
præsenteres det for andre?
Fokus på kendte rammer i området og tryghed.

Netværk
-

Skab særlige netværk mellem de stærke kræfter og ressourcepersoner i bydelen.
Skab nogle steder, hvor det er muligt at mødes og have fælles aktiviteter. Steder og
områder, hvor borgere motiverer hinanden til at undervise eller være deltagende. F.eks.
med familiehaver, multietnisk køkken, fællesspisning m.m.
Game – streetmekka er et godt eksempel på et område, der har formået at samle og
tiltrække en stor gruppe unge og få ting til at ske – aktiviteter, events og projekter, hvor de
unge deltager i forskellige aktiviteter, der normalt ikke er en del af det traditionelle
foreningsliv.

Kommunens rolle
-

-

Kommunen skal være opmærksom på situationen og arbejdet med Østerbyen. De kan evt.
forfordele området i en række situationer med hensyn til etablering af nye tiltag eller
nybyggeri. Et iværksætterhus i kommunen kunne for eksempel blive etableret i området –
det vil skabe fokus og liv for beboer, besøgende og andre interesserede. Dermed vil det
være en hjælpende hånd til at vende tingene.
Bedre anvendelse af haller og lignende bygninger og områder. Kommunen skal have fokus
på steder og destinationer i området, der er værd at besøge på en søndagstur.
Åbn op for lokalsamfundet ved at inddrage flere institutioner f.eks. børnehaver, foreninger,
plejehjem m.m.

3. Idéudvikling i forhold til nye initiativer i Østerbyen

Gruppe 1 – Investering i kultur for alle generationer
-

Kulturskolen skal rykkes ud til Østerbyen med nye faciliteter.
Der skal være et iværksætterhus, som blander kultur og erhverv med learning lab og et
medborgerhus.
Kultur skal tænkes bredt med fokus på skolekøkkenerne – herunder skal mad og
gastronomi tænkes med ind i kulturen.
Fokus på sprogskolen i området – hvordan kan skolen blive en aktiv del af en ny strategi for
området?
Børnehaver i området skal være kulturbørnehaver – de skal have mulighed for at få et
kulturpas der giver billigere adgang til kulturelle institutioner og arrangementer.
Hos UC Syd skal der være mere fokus på kultur som læring for pædagoger og lærere
Gymnasierne skal indføre kulturlinjer.
Kultur på recept for ældre i kommunen.

Gruppe 2 – Området som en bevidst strategi på alle niveauer
-

Det nye byråd skal se det som en mærkesag og have en forståelse for projektet – området
skal tænkes ind som en ny strategi.
Byrådsmedlemmer skal træffe beslutninger på baggrund af kendskab til projektet.
Udvalgene skal deltage og være med i processen – det er et spørgsmål om, at de forstår,
hvorfor denne indsats er særlig vigtig. Det nye byråd skal engageres og involveres i
projektet. Men spørgsmålet er hvordan?
Indsæt sociale viceværter i områderne - det kan motivere på anden vis.
Træk vandet og dermed naturen tættere på området – der skal laves en direkte vej ned til
vandet evt. via en supercykelsti, med plads til rulleskøjter, skateboards og barnevogne.

Gruppe 3. Kulturel makerspace og fokus på demokrati
-

-

Lav kulturelle makerspaces, som er områder, hvor voksne, unge og børn kan komme og
arbejde med kulturelle projekter, der dukker op i områderne – som pop-up arrangementer
eller events om eftermiddagen i hverdagene eller i weekender – her kan de uudnyttede
områder tages i brug.
Sig ja til de unges forslag – og skab en forståelse for demokrati hos de unge mennesker

Gruppe 4 – Tænk på ambassadører for området
-

-

Præstøskolen skal have fokus på rammerne for en kulturlinje.
Skolen skal i den forbindelse være opmærksom på, hvordan de kan få ambassadører til
skolen. Ambassadører, der som enkeltpersoner kan sætte fokus på kulturen – det kan gøre
skolen til noget helt særligt. Det er her en vigtig pointe også at tænke udad i stedet for
indad.
Etablering af kulturbørnehaver
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Villy Grøn
Kirsten Bisgaard Kirchner
Carina Tranum
Stefan Jull
Thomas Reil
Brit Brus
Mads Astrup Sørensen
Jane Svinkløv
Mads Stendorf
Brigitta Christensen
Jan Mols Poulsen
Michael Rühe
Julie Normann
John Fritsen
Jan Thorsen
Bent Skov
Kurt Mathiesen
Jane Behrens von Qualen
Glenn Møller Hansen
Michael Fries
Jesper Jørgensen
Jan Lindhardt
Jesper Hansen
Michael Henriksen
Lars Bruun Nielsen

Esbjerg Kommune, Eventsekretariat
Esbjerg Kommune, Eventsekretariat
Esbjerg Kommune, Eventsekretariat
Esbjerg Kommune, Eventsekretariat
Esbjerg Kommune, Kommunikation
Esbjerg Kommune, Kommunikation
Esbjerg Kommune, Vej & Park
Esbjerg Kommune, Vej & Park
Esbjerg Kommune, Kultur & Fritid
Esbjerg City
Tobakken
Jutlandia (forbindelsesofficer)
Jutlandia (forbindelsesofficer)
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Esbjerg Havn
Sikkerhedshef TSR
Politiet
Politiet
Politiet

Arbejdsspørgsmål til processen
1. Præsentation med navn, afdeling og funktion ifm TSR18
2. Hvad er et vellykket TSR18 for dig, og hvad vil du gøre, der hvor du er, for at bidrage til en
succesfuld begivenhed?
3. Hvordan kan TSR18 blive et stort aktiv for lokalsamfundet - hvilke konkrete initiativer kunne
bidrage til, at arbejdet med TSR18 vil styrke fællesskaber og engagement lokalt i Esbjerg/hele
kommunen?

4. Arbejdet med TSR18 er styret af en omfattende manual. Hvilke idéer/lokale initiativer kunne
gøre værtsskabet i Esbjerg til noget helt særligt, som både gæster og de deltagende skibe og
besætninger vil huske mange år frem?
(5. Hvad skal der til for, at det netværk som etableres i forbindelse med TSR18 kan blive et aktiv i
forhold til fremtidige initiativer, som vil styrke kultur og medborgerskab i Esbjerg?)
Spændende ideer til, hvordan vi sikrer, at besætningen på skibene husker Esbjerg som en fantastisk
Tall Ships Races havn, når de sejler herfra 21. juli 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Captains´Dinner som et ”Nak-og-Æd”-arrangement i Marbæk
Bål og Bakskuld på Torvet
Havnerundfart med turister og andre små skibe i havnen
Brug boreriggene til noget (inkl. udspring i havn)
Kæmpe svævebane
Extreme forhindringsbaner i havnebassin (a la ”Ninja Warrior” i TV)
Aktiviteter, der indbyder til fællesskab
Tog til børn (a la ”Futte” i City)
Beach-områder på havnen
Maritimt OL
Vindmøllefartøj tæt på de gamle sejlskibe (nutid og fortid mødes)
Animationsfilm eller anden (gerne historisk) film projekteres op på stort skib eller anden flade (a
la ”Water Music” i Randers)

Efterord
Legeskibet ønsker at sige tak for godt samarbejde med Esbjerg Kommune i forbindelse med vores
besøg i august/september 2017. En særlig tak skal lyde til Klaus Lund, Havneskolen for at tage
kontakt i sin tid og for, at alt praktik har kørt som smurt i olie; Peter Hundebøll, Pædagogisk
Konsulent, som har været tovholder og forbindelsesofficér til alle skoler, SFO’er og det fælles
elevråd. Desuden tak til Villy Grøn og Kirsten Kirchner fra Esbjerg Event, Michael Fries, Esbjerg
Havn og Mads Stendorf, Kulturchef, som deltog entusiastisk i begge visionssejladser.
Vi ser frem til at følge udviklingen i Esbjerg – i høj grad udviklingen i Østerbyen – men også
udviklingen omkring Esbjerg Strand som nyt rekreativt område; Byjubilæum og Tall Ships Race
2018 og ikke mindst udviklingen i forhold til ungeinddragelse og en aktiv bevægelseskultur
katalyseret af en masse fysisk aktiv fælles leg i kommunens folkeskoler.
De varmeste hilsner
Mathilde Brandstrup, projektkoordinator
Rasmus E. Casper, projektleder
Legeskibet 2017

