


OMSÆTNING AF 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

STATUS 2019 - 2020



• Kobling og synliggørelse af igangværende og 

kommende projekter i forhold til 

17 Verdensmål og FN’s Børnekonvention

• Synliggørelse af Code of  Conduct i forhold til at 

praktisere bæredygtighed

• Synliggørelse af identitet, virke og værdier

• Positionering som respekteret, kendt og opsøgt 

samarbejdspartner lokalt, nationalt og 

internationalt 

• Kulturprinsen kendt for og brugt som et stærkt 

talerør indenfor børne- og ungekultur

STRATEGISKE 

FOKUSOMRÅDER 

OG INDSATSER 

2019-2022



STATUS 2019 & 2020

Kobling og 

synliggørelse 

17 Verdensmål samt 

FN’s Børnekonvention



• Projekt Nordlys (2020) 
Publikation ”sammen om FN’s Verdensmål”

Information på www.kulturprinsen.dk, www.bumkultur.dk, 

Inspirationsvideoer fra forløbene

Oplæg på BUM Konference 2020

• Projekt Sange til Verden (2019) 
Inspirationshæfte til Værksteder med Verdensmål

Indspilning af sange, dans- og inspirationsvideoer 

Debat på Kulturmødet 2019 

Værksteder på Snapsting for Børn 2019 

Information på www.kulturprinsen.dk, www.bumkultur.dk

http://www.kulturprinsen.dk/
http://www.bumkultur.dk/
http://www.kulturprinsen.dk/
http://www.bumkultur.dk/


•Krøllede Hjerner  
med Lone Bellings kronik samt projektartikler



• Snapsting 2019: 

Projekt FNUK & Sange til Verden workshops

• Grønne Sammen 

Viborg Kommune 2020

• Ny hjemmeside



2021 / 17 VERDENSMÅL
Fortsat arbejde med synliggørelsen igennem:

• Projekt Kunst på Tværs

workshops i Verdensmålsuge 36, BUM konference 2021

• Internationalt EU-projekt Global Roots

• Grafisk visualisering af Kulturprinsens samlede 

projekter, herunder visuel kobling til 17 Verdensmål

• Udvikling af Kulturprinse-stempel ”Mod til kreativitet” 

med en 17-Verdensmål-kobling. Sættes på projekter, 

der har entydig Verdensmål-tilknytning



2019-2022: FN’ S BØRNEKONVENTION
Synliggørelse af sammenhængen med Kulturprinsens igangværende 

og kommende projekter. Dette skal bl.a. ske igennem: 

• Synlig i Projektbeskrivelser

• Formidling igennem Kulturprinsens egne kommunikationskanaler

• Aktiv deltagelse og synlighed ved faglige netværk, konferencer, møder 

(fx Barndrømmen, Børnenes Grundlovsdag, Altingets Børne-

og Ungenetværk)

• Publikationer

• Intern faglig fordybelse i Børnekonventionen med henblik på 

at afklare og gøre vores kobling til den mere synlig/tilgængelig. 



STATUS 2019 & 2020

KULTURPRINSENS 

CODE OF CONDUCT 

i forhold til at praktisere 

bæredygtighed



STATUS 2020 
I 2020 har Kulturprinsens medarbejdere udarbejdet 

og bestyrelsen godkendt Code of Conduct som internt 

dokument.  

2021
I løbet af 2021 udvikles der på baggrund af den 

interne Code of Conduct et eksternt dokument, som 

Kulturprinsen kan bruge i forbindelse med møder og 

konferencer uden for huset. 

Dokumentet vil ligge på hjemmesiden som en 

”sådan gør vi hos os” til inspiration og information. 

Code of Conduct tages op til revision en gang årligt.  

CODE OF 

CONDUCT



STATUS 2019 & 2020

KULTURPRINSENS 

IDENTITET, VIRKE 

OG VÆRDIER  



Visuel identitet er udviklet 
og implementering er i gang, bl.a. synlig på Kulturprinsens nye hjemmeside



Visuel identitet er udviklet: NYT LAYOUT FOR KRØLLEDE HJERNER



Visuel identitet er udviklet: LEGEKUNST-HJEMMESIDE 

med synlig kobling til Kulturprinsen



Visuel identitet er udviklet: Projektmaterialer 



Instagram og LinkedIn er 

taget i brug som 

kommunikationskanaler 



Aktiviteter og fællesskaber er 

synliggjort igennem 

NYHEDSBREVE og VIDEOER 



2021- 2022 
Fortsat arbejde med synliggørelse af Kulturprinsens 

identitet, virke og værdier. Positionering af Kulturprinsen 

som respekteret, kendt og opsøgt samarbejdspartner på 

lokalt, nationalt og internationalt plan.

Dette skal bl.a. ske igennem: 

• Grafisk visualisering af projekterne.

• Kulturvejen som nyt nationalt projekt, der skal positionere Kulturprinsen 

nationalt.

• Global Roots som nyt internationalt projekt.

• Kunstnerlaboratorium (kunstnerbank/landsdækkende kompetenceløft).

• Styrkelse af internationale samarbejder igennem henvendelser fra 

udlandet samt aktiv opsøgning af internationale partnere. Konsolidering 

af eksisterende udenlandske partnerskaber. 

VIRKE OG 

VÆRDIER  



STATUS 2019 & 2020

NATIONALT TALERØR 

FOR BØRNE- OG 

UNGEKULTUR  



Kronikker

Kulturprinsens Facebook & Instagram

Kulturprinsens Nyhedsbreve

Paneldebatter på Kulturmødet Mors



2019 – 2022 / LANGSIGTEDE MÅL

I 2021 ARBEJDES DER VIDERE MED: 

Afsøgning af muligheder for flere partnere som 

nationale talerør

• Konsolidering af eksisterende netværk regionalt og 

nationalt

• Opsøgning af nye netværkspartnere og nye 

samarbejdspartnere lokalt, nationalt og 

internationalt

• Fortsat deltagelse i landsdækkende kulturdebat via 

f.eks. Kulturmødet, artikler, debatfora




