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I løbet af skoleåret 2013/2014 gæster STED+SANS følgende 
mindre byer i Midtjylland: Sevel i Holstebro Kommune, Auning i 
Norddjurs Kommune, Virklund i Silkeborg Kommune, Hørning i 
Skanderborg Kommune, samt et mindre lokalsamfund i Aarhus 
Kommune.

ALLE STEDER KAN OPLEVES!
Børn og unge bruger alle sanser i jagten på nye oplevelser i deres nærområde

Fem kommuner i Region Midtjylland samarbejder frem til august 2014 om pilotprojektet STED+SANS. 
Børn og unge fra fem mindre byer i hhv. Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs og Holstebro Kom-
mune vil i løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 gå på opdagelse i, blive opmærksomme på, være til 
stede i, reflektere over, tale om, udtrykke, beskrive og sanse det område, de bor i. Udgangspunktet er, 
at ethvert område har noget at byde på, hvis blot man er åben for det.

Hver af de fem byer får i to uger besøg af projektteamet bag STED+SANS - en by- og kulturformidler, 
en billedkunstner og en forfatter. Her vil byens børn og unge deltage i en række lokale guidede sanse-
vandringer med det formål at genopdage det velkendte, og tage ejerskab for nærområdet. Efter-
følgende ‘kortlægges’ oplevelserne i området gennem f.eks. film, tekster, collager, lyrik, tegninger og 
skulpturer.

Foruden forløbet for børn og unge deltager kommunernes børne- og ungdomskulturformidlere og -ak-
tører (eks. pædagoger, lærere, bibliotekarer, kunstnere, museumsfolk, kulturkonsulenter og kultursko-
leundervisere) i et inspirationsforløb, som har til sigte at inspirere og klæde dem på til at bringe kon-
ceptet og metoderne ud i kommunens øvrige små samfund.

STED+SANS dokumenteres løbende på projektets blog www.stedplussans.dk, hvor der kan hentes 
information om projektet, aktørerne og de deltagende byer, og søges inspiration fra de enkelte forløb.
På sigt er det tanken, at idéen og redskaberne bag pilotprojektet skal forplante sig ud i samtlige 19 kom-
muner i Region Midtjylland. Videndelingen understøttes af udgivelsen af en bog, der i tekst og billeder 
viderebringer erfaringerne fra projektet.
Pilotprojektet lægger sig fint op ad grundidéerne bag den kommende folkeskolereforms tema Åben 
Skole, hvor læring i endnu højere grad end nu tænkes ud af de formelle læringsrum - ud i alle livets 
rum, herunder også byrum og lokalområder. Her inddrages det omgivende samfund som en del af en 
varieret og differentieret undervisning.

STED+SANS er udviklet af børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune, børnekul-
turkonsulent Ghita Warrer, Silkeborg Kommune og kulturformidler Pernille Helberg Stentoft.
Region Midtjylland støtter projektet med 350.000 kr.


