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FAktAboks:
GAIA Museum i Randers blev opret-
tet for over 10 år siden af Dorte 
Ejersbo. Gaia er i dag mere end et 
museum, der formidler og udstiller 
outsiderkunst. Gaia er også en kul-
turvirksomhed med egen café, ram-
meværksted, butik og kunstuddan-
nelse for mennesker med særlige 
behov.

Te
kS

T:
 T

H
O

M
a

S 
TH

O
r

N
iN

g
er

Projektet ”Count Me In” vil have flere 

mennesker med særlige behov i arbejde i 

hele Europa. Det skal ske ved at tage ud-

gangspunkt i den kulturelle sektor.  Over-

ordnet er målet med partnerskabet at ud-

forske og videreudvikle innovative meto-

der i erhvervsrettede uddannelser og un-

dervisningsforløb, som er målrettet perso-

ner, der har svært ved at komme ind på 

arbejdsmarkedet og fastholde et arbejde. 

Ligeværds rolle i processen bliver at op-

samle materiale om tilstandene i de for-

skellige lande og herigennem identificere 

behovene for nye uddannelser eller træ-

ningsforløb. Gennem Ligeværds store erfa-

ring med erhvervsbaseret uddannelse til 

folk med særlige behov i Danmark og Dan-

marks førende position på området, er for-

eningsfællesskabet den oplagte partner til 

at formidle denne viden videre på et euro-

pæisk niveau.

Ligeværd deltager i EU-støttet projekt med fem 
partnerlande, der skal få flere mennesker med særlige 
behov i arbejde

Count Me In for alle

Målet er at udvikle et konkret materiale til 

undervisere på specialområdet samt til 

formidlere i den kulturelle sektor. Projek-

tet skal fremme social inklusion på det 

europæiske arbejdsmarked. 

EU har lanceret en ’Europe 2020 Stra-

tegy’. Intentionen er, at medlemslandene i 

de kommende år skal have større fokus på 

beskæftigelse af de befolkningsgrupper, 

der er længst væk fra arbejdsmarkedet. 

Det pointeres, at Livslang Læring er for 

alle, og ingen fratages deres fulde ret til at 

deltage ligeværdigt i det etablerede sam-

fund. 

EU efterspørger både metoder til at en-

gagere mennesker med særlige behov på 

arbejdsmarkedet, og til at udvikle og frem-

me deres kompetencer og ikke mindst at 

opfordre samfundet til at anerkende og in-

kludere sociale forskelligheder. Det er 

Count Me In i en nøddeskal.

GAIA Museum – 10 års erfaring

Projektet Count Me In tager ud-

gangspunkt i en kombination 

af de metoder, der lige nu 

praktiseres på GAIA 

Museum Outsider 

Art i Randers, og 

metoder fra tidli-

gere Livslang 

Læringsprojek-

ter under EU’s 

Leonardo da 

Vinci, som er 

fuldt udvikle-

de og integre-

ret på museet.

GAIA Museum, som er tovholder på 

projektet, er en kulturinstitution og en ar-

bejdsplads og uddannelsessted for menne-

sker med særlige behov. Museet iværksæt-

ter beskæftigelsesmuligheder og særligt 

tilrettelagte forløb for unge og voksne in-

den for fagområder, der knytter sig til at ar-

bejde på en kulturinstitution. De andre 

Livslang Læringsprojekter bygger ligeledes 

bro mellem uddannelse, beskæftigelse og 

kultur og inddrager nye metoder inden for 

IT-baseret undervisning. 

De metoder skal nu sammenkobles og 

videreudvikles gennem partnerskabet af 

organisationer fra Danmark, Sverige, Eng-

land, Belgien og Spanien. Fælles for part-

nerne er fokus på social inklusion. Partner-

ne forskellige faglige kompetencer, som 

skal styrke projektets tværfaglige afsæt. 

Partnerne bidrager med deres ekspertise 

og viden og vil tilsammen skabe et under-

visningsmateriale om ’hvordan man kan 

anvende den kulturelle sektor inden for er-

hvervsrettet uddannelse og undervisning 

for mennesker med særlige behov’. Mate-

rialet vil bestå af en publikation, et under-

visningskursus og en e-Learning portal, 

som skal testes og anvendes i de forskellige 

partnerlande. 

"Fælles for partnerne er 
deres fokus på social 

inklusion"


