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USKIK har i 2019 haft skiftedag, da Nana Friis Madsen stoppede med udgangen af februar, og Albertslund nu er 
hjemkommune. Eva Hjelms overtog jobbet 1. april, og har haft fokus på fire områder: At samle op på og få 
understøttet de tre projekter, der blev udviklet på Ungekulturens Topmøde i 2018, at få USKIK repræsenteret på 
Kulturmødet Mors, at arrangere faglige dage med kommunernes ungemedarbejdere, samt at forberede 
ungeindsatsen til den kommende kulturaftale. 
 
 

 
USKIK på Kulturmødet Mors!  
Uskik stillede med et stærkt program på Kulturmødet Mors, hvor vi havde hele tre indslag på 
programmet. Med en talk om kunstneriske talentmiljøer, hvor Mini Blume fra Helsingør Billedskole 
debatterede med folketingsmedlem Kathrine Olldag og Josephine Boesen fra Kunstpionererne i 
Aalborg, en workshop med de unge fra ‘En Kollektiv Guide’, samt en Artsy Bar, lavet i samarbejde med 
JA-kontoret i Helsingør, fik både de deltagende unge fra Rødovre, Frederikssund og Helsingør en god 
oplevelse, samt en smagsprøve på hvad der ellers sker på kulturområdet i det ganske land. 
 

 
 
Regionale kunstfællesskaber  
På UKT 2018 fandt unge og kulturmedarbejdere fra forskellige kommuner sammen om ønsket om at fremme 
unges muligheder for at skabe, opleve og komme ud med deres kunst. I 2019 har projektet afholdt 
rekrutteringsmøder på flere gymnasier, og afholder aktiviteter, blandt andet på Rødovre Dagen d. 7. september, 
samt i Albertslund i november, hvor de har indgået et samarbejde med Headspace. 
Følg projektet her: https://www.facebook.com/RegionaleKunstFaelleskaber/ 

 
 
Ny parkourforening har set dagens lys! 
De unge, der på UKT udviklede idéen om at synliggøre parkourmiljøerne og etablere 
et netværk mellem parkourudøvere på tværs af kommunerne, har fået etableret 
deres forening - byd velkommen til Parkour Fellows! Foreløbig deltager de på 
Rødovre Dagen og Smackfestivalen i Roskilde, men vil på sigt også gerne ud til øvrige 
kommuner, bl.a. for at vise hvor lidt, der egentligt skal til for at skabe aktive byrum. 
Pt. er de i dialog med Roskilde Kommune om at lave aktiviteter på skoler, og på sigt vil de unge etablere en hjemmeside med et 
interaktivt parkourkort, der gør det nemmere at finde gode steder og aktiviteter på kryds og tværs af regionen. 
 

 
En kollektiv Guide – æstetisk kortlægning af unges kulturkort 
En kollektiv guide er et kunst- og vidensprojekt, der også udspringer af UKT. Det bygger på en 
kombination af visuelle metoder og interview, og sigter mod at kortlægge unges egne oplevelser og 
syn på deres lokalområde. EKG har afholdt test-workshops på Roskilde Festivalen og på Kulturmødet, 
og planlægger workshops med flere kommuner i løbet af efterår 19 og forår 20. I samarbejde med 
non-profit forlaget Ordskælv vil de udgive resultaterne i en bog. Herudover er de i dialog med Nordea 
Fonden om at videreudvikle projektet. 
 

 
Faglige dage for USKIKnetværket 
I løbet af efteråret indbyder USKIK kommune til at deltage i to faglige dage, hvor fokus først er på hvordan vi  
kan understøtte unges fællesskaber, og dernæst på kultur for og med udsatte unge. For at sikre den bredest 
mulige forankring, opfordres kommunerne til at sende medarbejdere fra flere forvaltninger, ungdomsskoler, 
kulturinstitutioner og andre, der kan have glæde af at deltage. Første faglige dag afholdes 26. september på og i 
samarbejde med Ungdomsøen, hvor lektor Anne Mette Thorhauge fra KU fortæller om unges digitale 
fællesskaber, og Ordskælv og Rapolitics deler erfaringer om praksisfællesskaber. Næste faglige dag er 6. 
november, og afholdes på Forbrændingen i Albertslund. 
 
Afslutningsevent 
Der er planer om at lave en afslutningsevent...Og mere kan der ikke siges på nuværende tidspunkt! 
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