
Få teater på skemaet med op til 50% refusion
Nu kan alle friskoler og privatskoler få teater på skemaet med op til 50% refusion – et
tilbud, som indtil for ganske nylig har været forbeholdt kommunale institutioner. Teater
kan være med til at gøre læring levende, og det kan være et bidrag til det pædagogiske
arbejde. 

Hvorfor få teater på besøg på skolen?  
Teater kan skabe dannelsesrum, og en teaterforestilling kan være en samlende oplevelse
for lærere og elever. Teater kan gøre læring levende, som en del af et undervisningsforløb,
og det kan være med til at belyse komplekse situationer og følelser, som kan fylde i
elevernes bevidsthed og verden. Ph.d. Pernille Welent Sørensen har forsket i børn og unge
som publikum til teater, og for hende er potentialerne klare: 

Ifølge forskningen er der altså god grund til at få teater på besøg på skolen. Du kan gå på
opdagelse i de refusionsgodkendte forestillinger i Den Røde Brochure og på
Produktionssiden. Der er forestillinger, der henvender sig til de små og de store – og alt
der imellem. Teater kan være et bidrag i undervisningen i mange forskellige fag og på
samtlige klassetrin.  

Forestillingsbillede: 'Little Big Bang' med Kånstkollektivet fra Aprilfestival 2022 i Esbjerg.   
Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune. 

“Teater for børn og unge kan beskæftige sig med små-, store- og
vanskelige følelser, og det helt særlige ved teaterforestillinger er, at
det sker sammen med dem, i rummet. De er ikke distanceret fra
oplevelsen, men en del af den. Det er en form for laboratorium, hvor
forskellige følelser, identiteter, historier og bud på sanselige
virkeligheder kan udspille sig og blive en del af deres oplevelser og
erfaringer.” 

https://drb.teatercentrum.dk/
https://produktion.scenen.dk/
https://produktion.scenen.dk/


Find en forestilling 
Kontakt teatret, aftal spilledato og tid 
Se teater! 
Ansøg om og få refusion udbetalt via Teaterrefusion.dk 

En ny og nem proces  
På den nye digitale ansøgningsplatform Teaterrefusion.dk kan ikke-kommunale
institutioner søge om refusion og få refunderet op til halvdelen af udgifterne for køb af
teater til børn og unge.
  

  
Hvis du gerne vil hente inspiration til at vælge forestillinger, kan du læse mere her. 
Du kan finde al information om, hvad du skal huske, når du bestiller forestillinger, og
hvordan ansøgningen fungerer på Teaterrefusion.dk. 

Hvad er refusionsordningen?  
Refusionsordningen indebærer, at staten refunderer op til 50% af institutionens udgifter
til køb af refusionsgodkendt teater for børn og unge.

Webinar om teaterrefusion
Vil du lære mere om teater i undervisningen og få svar på, hvordan du kommer i gang
med refusionen, så kan vi arrangere et webinar eller seminar, hvor I kan blive klogere på
det. 

Kontakt
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kontakt Scenit på
teaterrefusion@scenit.dk eller ring på tlf.: 35 24 01 07 
(man-fre kl.10-15).

Har du øvrige spørgsmål, så kontakt Teatercentrum på
info@teatercentrum.dk.
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