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Bevar Åben Skole bevilling til Teaterhuset Filuren  

– bevar et 25-årigt tværmagistratsligt samarbejde mellem MKB og MBU – den 

kontinuitet sikrer tusindvis af børn i hele kommunen dokumenteret 

trivselsfremmende indhold i skoledagen og lige adgang til kunst. 
 

I MBU-21 er der peget på en besparelse på kr. 200.000 på Dramacentrum. Teaterhuset Filuren ønsker med 

dette høringssvar at gøre opmærksom på nogle faktuelle forhold, på fejl i spareforslagets tekst og på 

konsekvenserne af en sådan besparelse. 

 

• Dramacentrum har ikke eksisteret i 15 år. I stedet findes Teaterhuset Filuren i Skolen.  

• Sparekatalogets beskrevne ydelser blev udfaset fra 2011-14. I stedet findes en aktiv, efterspurgt og 

børnenær teaterpædagogisk ydelse til bl.a. specialundervisningen og ikke mindst trivselsfeltet i 

den åbne folkeskole. https://filuren.dk/i-skolen 

• Teaterhuset Filuren er Aarhus kommunes teaterpædagogiske kulturinstitution, med landets 

største kulturskole for teater og dans, treårigt scenekunstnerisk grundkursus/talentprogram (SGK), 

egenproducerende professionelt lille-storbyteater for børn, unge og familier, og det i 

sparekataloget udpegede Filuren i Skolen.  

• Siden 2015 har Filuren i Skolen mødt over 13.300 elever og 883 lærere i Aarhus kommune, fordelt 

på 44 forskellige grundskoler. 

• Vi når så mange skoler, fordi vi både har en stor portefølje af færdigudviklede enkeltstående 

forløb, der kan bookes i portalen ULF i Aarhus, og vi har mangeårige partnerskole-samarbejder, 

hvor en kæde af forløb tilpasses efter den enkelte klasses situation og behov. 

 

Med besparelsen vil det ikke være muligt at oppebære Filurens tilbud ind i den Åbne Skole. Der kan ikke 

omprioriteres inden for Teaterhuset Filurens øvrige økonomi. MBUs 200.000 sikrer, at teaterpædagogisk 

faglig ekspertise, netværk og knowhow kan fastholdes. Hvis MBU-21 gennemføres, vil MBU miste sit 

kompetencecenter for dramapædagogik og den krog, MBU har ind i scenekunst-feltet. Den beskedne sum 

blev i skoleåret 21/22 gearet med knap 600% med skolers egenbetaling (inkl. ULF-refusion), øvrige 

kommunale bevillinger, ekstraordinære udviklingsmidler og eksternt fundraisede midler.  

I skoleåret 21/22 blev der altså gennemført Filuren I Skolen-aktiviteter for kr. 1.175.000. 

 

Scenekunst har en særlig evne til at løfte trivselsindsatsen i klasserummet. Netop teater og dans har fokus 

på kommunikation, på nærvær, afkodning af kropssprog og social sensibilitet. Uden at underkende de 

andre kunstarters værdi vil vi understrege, at scenekunsten som redskab i folkeskolen er noget ganske 

særligt, og at Aarhus kommunes børn vil miste dette særlige, hvis MBI-21 gennemføres som beskrevet. 

 

Kulturen rammes i disse dage på økonomien fra tre sider: I MKBs sparekatalog (hvor Filuren friholdes og 

fremhæves som velfungerende trivselsindsats). I MBUs sparekatalog sammen med de øvrige skoletjenester. 

Og af den overordnede økonomiske situation: inflation og energikrise, som rammer en mindre 

kulturinstitutions økonomi hårdt. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiluren.dk%2Fi-skolen&data=04%7C01%7Cals%40aarhus.dk%7C1c87f820409344c92f4a08da0d956b5f%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637837232644917123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0So9sL0rtIFoKlszBc0p3fKVeHQHlXy5hWRhQg1Bag%3D&reserved=0
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Aarhus kommune vil derfor miste: 

• Fag-faglige og trivselsrettede tilbud til 1600-2700 skolebørn årligt, i hele aldersspændet fra 0-9. 

klasse. 

• Muligheden for dramapædagogiske udviklingsprojekter i bl.a. NEST-feltet, med modtage-klasser, 

specialklasser og normalklasser. 

• Demokratisk adgang til scenekunstfaget i børnehøjde. 

 

Teaterhuset Filuren anbefaler derfor, at samarbejdet med MBU styrkes i stedet for at ophøre. 

 

 

 

 

_________________________ 

Ditte Felding 

Teaterleder, Teaterhuset Filuren 

dfe@filuren.dk  

 

 

 

UD- & UNDERBYGGENDE FAKTA: 

Retvisende beskrivelse af Filuren i Skolen 
“Filuren I Skolen udvikler og udbyder teaterpædagogiske klasseforløb, hvor scenekunstens og 

teaterpædagogikkens metoder bruges som pædagogiske greb til at sætte social og faglig trivsel, livsduelig 

robusthed, læringsfremmende bevægelse og metodisk variation på dagsordenen.  

Filuren I Skolen har flerårige samarbejder med særlige partnerskoler, udbyder forløb gennem ULF i Aarhus, 

yder rådgivning og vejledning til skolerne i forbindelse med fx opsætning af stykker samt udbyder kurser for 

lærere og pædagoger. De seneste år har Filuren I Skolen for eksterne projektmidler desuden oparbejdet 

kompetencer indenfor teaterpædagogiske aktiviteter for modtageklasser og specialklasser. For mere 

information: https://filuren.dk/i-skolen.“ 

 

 

  

Artikler om dramapædagogikkens trivselseffekt i den åbne skole:  
Teaterøvelser styrker elever i specialklasser på flere fronter (Folkeskolen.dk) 

  

Teaterpædagogiske tilbud kan noget ganske særligt, som børn i folkeskolen har brug for: 

(iScene.dk) 

 

 

 

 

mailto:dfe@filuren.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiluren.dk%2Fi-skolen&data=04%7C01%7Cals%40aarhus.dk%7C1c87f820409344c92f4a08da0d956b5f%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637837232644917123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0So9sL0rtIFoKlszBc0p3fKVeHQHlXy5hWRhQg1Bag%3D&reserved=0
https://filuren.dk/i-skolen
https://www.folkeskolen.dk/aarhus-kommune-billedkunst-musik/teaterovelser-styrker-elever-i-specialklasser-pa-flere-fronter/2179698
https://iscene.dk/2022/11/15/teatrenes-paedagogiske-tilbud-kan-noget-ganske-saerligt/
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Filuren i skolens Aktivitetstal 

Skoleår Antal elever Antal lærere Antal forskellige skoler, der har haft forløb 

15/16 1907 126 23 

16/17 1826 153 29 

17/18 1624 97 20 

18/19 1980 100 23 

19/20 2100 110 21 

20/21* 1150 61 16 

21/22  2.761 236 28 

*Corona-året 20/21 var særligt ramt af aflysninger, da eksterne aktører var forment adgang på grundskolerne, viser 

sig naturligvis i disse tal. 

 

Vidnesbyrd om Filuren i Skolens vigtighed 

“[...] Således oplever jeg – og de adspurgte professionelle omkring børnene, der har 

deltaget i forløbet, at [Filuren I Skolens forløb] Social Sensibilitet i høj grad er 

medskabende til at danne sunde klassefællesskaber og relationer blandt børnene og 

herigennem skabe øget trivsel hos det enkelte barn.”  AKT-Vejleder 

      

“Jeg ser [eleverne] samarbejde, tage ansvar for hinanden og fællesskabet. De samarbejder  

og de lærer sindssygt meget. Vi har fået en ny referenceramme, som virker for os i  

fællesskab – og det er gået så hurtigt!”  Specialklasselærer 

 

”Jeg kan simpelthen se på vores børn, at de rykker sig fra gang til gang og tør mere  

hver gang i øvelserne. Især gør det en kæmpe forskel for de børn, der ikke er verbalt  

stærke. De børn oplever pludselig, at de også kan styre og mestre noget ved hjælp af  

kroppen. Bevægelse og kunst i undervisningen er så vigtig, og fordi Filuren er så  

strukturerede og fagdidaktiske, passer de lige ind i det, vi har brug for i skolerne.” 

      Specialklasselærer 

 

“Partnerskabssamarbejdet med Filuren er i høj grad med til at definere skolens fokus på 

børnenes trivsel og fællesskaber. Igennem dramapædagogernes undervisning arbejder 

skolens børn kontinuerligt over en årrække med det gode fællesskab og klassetrivsel.  

Dramapædagogernes tilgang rammer ind i et felt, som komplementerer skolens øvrige  

undervisere. Dramapædagogernes æstetiske og procesorienterede tilgang til børn og  

børns læring giver en anden vinkel end skolens øvrige undervisning. Klasselæreren får  

en unik mulighed for at kunne observere egen klasse og klassedynamikker i forbindelse  

med Filurens undervisning af skolens elever, og disse observationer er udgangspunktet for 

klasselærerens videre arbejde med egen klasse.” 

     Viceskoleleder, partnerskole 


