
BILLEDKUNST I SKOLEN 
KONFERENCE - Fredag d. 26. og lørdag d. 27. april 2019

ØJEBLIK

Danmarks Billedkunstlærere inviterer til to forrygende 
konferencedage for undervisere i faget billedkunst.  
Gennem foredrag, workshops, kollegial sparring sættes  
der fokus på, hvordan man kan arbejde eksperimenterende  
og undersøgende i billedkunstfaget.  

Du får et aktuelt blik på faget. Valgfag i billedkunst er blevet et  
to-årigt prøvefag. Hvordan gribes det an?  
UVMs reviderede læseplaner og vejledninger er på vej - hvad 
betyder det for din undervisning? 

OVERBLIK

Kort sagt, du bliver udfordret på din didaktiske fantasi  
og får inspiration til din undervisning. 



FREDAG 
09.00 - 10.00 Ankomst og indkvartering  
10.00 - 10.15 Velkomst 
10.15 - 11.15 Foredrag v/Kjeld Fredens   
11.15 - 12.00 Mod til at eksperimentere 
12.00 - 12.45 FROKOST 
12.45 - 16.45 Workshops med benspænd og kaffe 
16.45 - 17.45 Foredrag v/kunstner Nadja Plesner 
18.00 - 19.00 MIDDAG 
19.15 - 19.45 Walk and talk i Workshop  
20.00  Kulturindslag og kollegial hygge 

LØRDAG 
08.00 - 9.00  MORGENMAD 
09.00 - 10.15 Foredrag v/Mie Buhl 
10.15 - 10.30 KAFFE 
10.30 - 11.00 Et øjeblik – En tankestreg   
11.00 - 12.00 Billedkunst - et prøvefag 
12.00 - 12.30 UVMs læseplan og uv. vejledning 
12.30 - 13.00 Billedkunstens dag og farvel 
13.00 - 13.30 SANDWICH TO GO 

DELTAGERBETALING: 
Dobbeltværelse:  2019 kr. 
Enkeltværelse:  2419 kr. begrænset 
Lærerstud. i db. Vær.: 1219 kr. begrænset 
Uden overnatning:  1619 kr. begrænset 

STED: 
Dalum	Landbrugsskole	
Landbrugsvej	65	
5260	Odense	

Ophold,	forplejning	og	materialer	er	inkluderet	i	prisen	-	Max.	80	deltagere	

TILMELDING:	Senest	fredag	d.22.	februar	i	uge	8	på	foreningens	hjemmeside	
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Nadia Plesner - Kunst i en campingvogn 
Foredraget tager afsæt i hendes kunstneriske virke, den retsag, hun er kendt for, og bogen, 
“Simple living - kamp og kunst fra en campingvogn”. I foredraget vil Nadia bl.a. fortælle om 
personlig udvikling med afsæt i egne op-og nedture. Selvom mange elementer af 
fortællingen er barske, fortæller hun med både humor og indlevelse. 

Nadia Plesner er kunstner, forfatter og iværksætter af en række større nødhjælpsprojekter, Hun har modtaget flere 
anerkendelser for sin værker og sin provokerende kunstneriske facon.

Mie Buhl - Perspektiver på billedkunstfaget 
Hvordan kan billedkunstfaget udvikle eleverne og udvikle skolen? Hvordan rummes kendte 
og nye udtryksformer? Foredraget sætter et fagdidaktisk fokus på nyere strømninger 
inden for faget, men også på praksisformer, når faget ’er på arbejde’ i andre fag. Hvordan 
relaterer faget sig til udvikling af visuelle kompetencer og fagets dannelsesopgave. 

Mie Buhl er professor, Ålborg Universitet, på Institut for Kommunikation og Psykologi, København. Forsker i 
visuel kultur, it og læringsdesign, samt leder af ViLD. Forfatter til mange publikationer inden for feltet.

Kjeld Fredens - Læring med kroppen forrest 
Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den 
foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Hænderne sætter gang i 
hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. De kunstneriske 
aktiviteter er et solidt fundament.  

Kjeld Fredens er adj. professor, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi, læge og har været 
hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor, og udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord 
Neurocenter, vismand i Kompetencerådet. Forfatter til bl.a. bogen Læring med kroppen forrest, (2018).

http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

