Transportpulje
- styrket samarbejde mellem Dagtilbud/Skole og Kultur og Fritid
Der er politisk givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejde mellem
områderne dagtilbud/skole og kultur/fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser.
Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og
dagtilbud/skole. Det er foreslået, at der afsættes øremærkede midler eller en pulje til
hel eller delvis dækning af transport til kulturelle tilbud for kommunens børn i
dagtilbud og skole.
Der er afsat 300.000 kr. i 2021 – 2024.

Formål
Transportpuljen skal være med til at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i
Mariagerfjord Kommune, har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle
oplevelser og aktiviteter i deres tid i dagtilbud/skole. Aktiviteterne skal have et
læringsperspektiv og puljen skal være med til at aktivere samarbejder mellem
dagtilbud/skole og lokalsamfundet, herunder kulturinstitutioner, foreninger mv.

Hvem kan søge
-

Kommunale dagtilbud og skoler, inkl. SFO
Private dagtilbud og skoler

Hvad kan der søges til






Decentrale aktiviteter
o Egne initiativer og samarbejder lokalt i kommunen med
kulturinstitutioner og andre aktører omkring forløb og arrangementer.
o Læringsforløb i forbindelse med kulturinstitutioners og andre aktørers
tilbud og skoletjenester.
Centrale arrangementer eller aktiviteter
o Større fælles kommunale tiltag – fx børnekulturelle tiltag
o Forløb i regi af Kulturaftalen – fx med skolen i biografen/rød stue i biffen
o For at teste nye aktiviteter af fx Street Weeks
Foreningssamarbejde i regi af Åben Skole – fx undervisningsforløb med lokal
roklub mv.

Fælles for aktiviteterne er, at der skal være et klart læringsperspektiv. Det kan være i
form af samarbejde med formidler, at der er læringsforløb og workshop, at det er
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direkte del af et undervisningsforløb, at der er et tydeligt læringselement/tydelige
læringsmål. Aktiviteterne skal foregå i Mariagerfjord Kommune.

Ansøgningsformular og frister
Udarbejdes ansøgningsformular.
Der er to årlige frister, og midler tildeles efter først til mølle princippet.
I ansøgningsformularen skal institutionen bl.a. beskrive formål med turen og 2-5 linjer
om læringsmål.

Forhåndsgodkendelse
Det er muligt at søge forhåndsgodkendelse op til 1 år frem, så man kan være sikker
på, at transportudgifterne bliver dækket. Puljen deles i to rater for at sikre en jævn
fordeling over hele året. 1. rate løber fra januar – juni, og 2. rate fra juli – december.

Pedalkraft
Brug cyklen og fornuften - så er der råd til, at flere kan komme på tur.
Ud fra et nærhedsprincip, der betyder, at 6. 7. 8. 9. og 10. klasse skal benytte aktiv
transport, hvis afstanden til aktiviteten er mindre end 6 km.

Offentlig transport
Hvis det er muligt for dagtilbud/skole at tage offentlig transport skal dette prioriteres.

Hvem skal administrere puljen?
Administration af puljen kan ligge i Kultur og Fritid, dog med sparring over i
Velfærdssekretariatet, for at vurdere læringsaspektet ved aktiviteter.

Evaluering
Ordningen evalueres efter et halvt år, for at vurdere om der skal ske
justeringer.
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