Fællesskaber og frirum – guidet læsning for unge v. Kulturmetropolen
Projektet vil i perioden 1.1.2023 til 31.12.2024 arbejde med guidet fælleslæsning i
Projektbeskrivelse
ungdomsskoler, klubber el. væresteder for unge der mistrives. Projektet består af to dele:
Målsætninger – lokaliteter – uddannelse af frivillige læseguider og læsegrupper for de unge. Målgruppen er unge mellem
varighed - hovedaktiviteter 14-22, der mistrives. Måles med projektet er at få de unge ind i et fællesskab, hvor litteratur
– målgrupper – output - bruges som et frirum samt introducere de unge til bibliotekernes tilbud. Det forventede output
effekter
er bedre mental trivsel hos de unge og et uddannet korps af frivillige i projektkommunerne.

Titel og leadpartner

Partnere og interessenter Partnere:
Interessenter: Læseforeningen, biblioteker + ungdomsskoler/klubber i de deltagende
kommuner: Albertslund, Furesø, Halsnæs, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre
Samlet budget på i alt:820.000 kr., som søges finansieret således:
Økonomi
RegionH:
300.000
. (udgør 36,6% af budgettet)
Budget – Finansiering – Kulturmetropolen 220.000 kr.
RegH-del
Øvrige fonde 300.000 kr.

- Regional udvikling
- Afhængig af tilskud
- Fremmer trivsel blandt
børn og unge
- Bredt partnerskab
- Innovativt og kreativt

Vurdering i forhold til tildelingskriterier
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk)
Projektet samler forskellige typer institutioner i et udsnit af kommuner i Region
3.
Hovedstaden og Region Sjælland
2. Et Region H bidrag vil udgøre en relativ lille del af budgettet
4.

Målsætning om at mindske psykisk mistrivsel blandt unge, herunder ensomhed i
kommuner

4. Et bredt udsnit af institutioner på tværs af i Region H deltager i projektet
Koblingen mellem mentalt trivsel og kultur i kommunerne er ny. Leadpartner har ikke
4.
tidligere arbejdet med forebyggelse i ungdomsinstitutioner.

Samlet vurdering (max 20 17
point)
Yderligere bemærkninger
(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation)
Den konstituerede leder for Kulturmetropolen bidrog med et oplæg til infoarrangement for kulturaktører interesserede i
Kulturpuljen til den næste generation afholdt af administrationen.

