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Høringssvar til budgetskitse 2022-25
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum ønsker at fortsætte sit
vigtige virke som koordinerende institution på området for ekstern læring i
Norddjurs. Vi foreslår derfor, at kommunen bidrager til en økonomisk
sikring af Læring Norddjurs, der har løftet læring og (ud)dannelse for
kommunens børn og unge siden 2016. Det kommunale engagement er ekstra
relevant lige nu, da det vil styrke museets mulighed for at blive den nationale
skoletjenestes koordinator i det østjyske.
Af budgetskitsen 2022-25 fremgår det til museets store glæde, at partierne
er enige om vigtigheden af ”at understøtte initiativer, som kan være med til
at øge unges interesse for uddannelse”, og at det er vigtigt ”at have en vifte af
attraktive børne- og ungdomsmiljøer, der er en del af en forebyggende
indsats for børn og unge”. Glædeligvis ser det også ud til, at antallet af børn,
der er indskrevet i dagtilbud næste år, er stigende og dermed afviger positivt
for den nedadgående befolkningsprognose.
Satsning på børn og unges uddannelse harmonerer med museets massive
satsning på området. Forskning indikerer også, at kulturel kapital har stor
betydning for børn og unges mulighed for at klare sig fremadrettet.
Etableringen af flere interessante og tilgængelige kulturtilbud i
landdistrikterne er ikke blot en forudsætning for, at kommunens unge får
mulighed for fremadrettet at tilegne sig den samme referenceramme og
kulturelle kapital, som jævnaldrende i hovedstadsregionen og de større byer,
men det er også et middel til at sikre, at de unges forudsætninger for at klare
sig i samfundet og på arbejdsmarkedet forbedres (1).
Her på museet har vi gennem en lang årrække (10-15 år) arbejdet
professionelt med læring – herunder ikke mindst ekstern læring – og
derigennem bidraget aktivt til børn og unges (ud)dannelse i kommunen. Vi
ser det som vores vigtigste mål at bidrage til, at børn og unge i vores område
får de samme forudsætninger for at klare sig lige så godt (eller måske endda

1 Jæger, Mads Meier: Kulturel bagage bestemmer vores uddannelse, August 2008,
Videnskab.dk. For sammenhængen mellem social arv og kulturel kapital, Ploug,
Niels: Teorier om betydning af social baggrund og chance ulighed, i Ploug (red.)
Social arv og social ulighed. 2007.
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bedre) end deres jævnaldrende i storbyen, når det kommer til valg af erhverv
og uddannelse. En stor del af arbejdet med børn og unge foregår dagligt
gennem undervisnings- og formidlingstilbud, som 9000 børn årligt benytter
sig af, men også gennem det børnekulturelle netværk, der blev dannet via
satsningen Læring Norddjurs, der løb i årene 2016-19.
Fra nationalt hold har der længe været opmærksomhed om museets
vellykkede arbejde med børn og unge. Museet har derfor netop fået tilbud
om økonomisk støtte til sit arbejde fra Skoletjenesten (som tidligere hed Den
Nationale Skoletjeneste). Det kræver dog, at museet løfter niveauet for
ekstern læring for børn og unge i hele kommunen. For at kunne udføre en
optimale indsats er det derfor nødvendigt, at kommunen også bakker op
økonomisk om dette initiativ, som jo netop foregår inden for kommunens
egne rammer.
Vi foreslår på denne baggrund, at budgetskitsens ønske om ”at understøtte
initiativer, der øger unges interesse for uddannelse” konkretiseres gennem
økonomisk støtte til museets koordinerende arbejde med Læring Norddjurs
og det børnekulturelle netværk.
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