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- i fremtidens folkeskole

3 MODULER

MODUL 1
6 timer
Intro og workshop

ONLINE SEMINAR
2 timer
Refleksion og konkretisering

ONLINE SEMINAR
2 timer
Refleksion og afslutning

TAG PÅ KURSUS MED
BILLEDSKOLEN HORSENS
Tag på ambassadørkursus med Billedskolen Horsens og
få redskaber og motivation til at bringe grundteknisk
tegning ind i din undervisning – også hvis du ikke selv er
udøvende tegner. Billedskolen Horsens betragter tegning som et visualiseringsværktøj på linje med tale- og
skriftsprog. Billedskolen har 20 års erfaring med opbygning af den kreative proces og den læring, der følger
med at bruge hænderne og hjernen på en anderledes
måde. Tegneglæden står i centrum – uanset om tegning
benyttes til at opnå visual literacy: evnen til at læse, fortolke og udtrykke sig gennem billeder, eller som forberedelse til en karriere inden for det kreative felt.
BAGGRUND FOR KURSET
Uanset om det er 1 eller 2 elever i hver eneste
folkeskoleklasse, der har det visuelle sprog som deres
primære, er det ambitionen at imødekomme de børn og
unge, der udtrykker sig bedre visuelt end gennem skrift
og tale. Vi arbejder målrettet på atudvide tegnebegrebet
og udvikle de visuelt-kreative kompetencer. Det gør vi
ved at introducere børn og unge til den billedverden
og det visuelle sprog, der burde være den naturlige
efterfølger til den typiske børnetegnings tilstræbte
virkeligheds-gengivelse, men som mange desværre

ikke når at stifte bekendtskab med. Som tidligere nævnt
har det øvede visuelle sprog potentialet til, at det kan
bruges resten af livet.
Billedskolen Horsens arbejder parallelt med den nyeste
forskning inden for kreativitet og innovation, men ud
fra en praksisbaseret læringsproces, hvor trial and error
og konstruktiv kritik er i fokus. Og det virker. Du behøver som underviser ikke selv at være en dygtig tegner
for at drage tegningens muligheder ind i Billedkunst og
Håndværk og Design. Vi fokuserer gennem kurset på
den kreative proces, der leder hen mod fantastiske slutprodukter.
OM KURSET
Ambassadørkurset består af 3 moduler fordelt i efteråret
2019. Første modul er kursusopstart med fysisk fremmøde på Billedskolen Horsens. Herefter følger to online
seminarer med 3 ugers mellemrum, hvor der er rig mulighed for at afprøve teknikkerne. På seminarerne tager
vi udgangspunkt i jeres konkrete erfaringer og produkter
fra undervisningen.
Kurset indebærer en workshop ved billedskoleleder, Jannik Broz, hvor principperne for Billedskolens undervisning
bliver tydelige gennem afprøvning. Online-seminarerne
sikrer, at I á flere omgange får tid til at reflektere over,

hvad øvelserne kan bidrage med i undervisningen. Som
kursister forpligter I jer på at indgå i Tegnefestivals ambassadørkorps, hvor grundtegningen drages med ind i
jeres praksis med min. 100 deltagere/elever hvert år de
følgende 3 år.
DATOER FOR KURSET
Torsdag d. 3. oktober 		
Tirsdag d. 29. oktober		
Onsdag d. 20. november

kl. 10.30-16.30
kl. 16.00-18.00
kl. 16.00-18.00

HVOR KOMMER PENGENE FRA?
I 2018 gav Engell Friis Fonden og Spar Nord Fonden
støtte til, at Billedskolen kan opbygge stærkere samarbejde med folkeskolen og særligt i udskolingen at lægge fokus på procesorienteret læring frem for resultater.
Også Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget støtte til
arbejdet med udskolingens unge. Denne støtte gør det
muligt for jer at deltage gratis i kurset.
Tilmelding til kurset på følgende link:
https://docs.google.com/for ms/d/e/1FAIpQLSejC0mWavIr3EXJ6tFbsr8Z1x2Hwz_aIp8ktxDFqdihxlfRug/viewform?usp=sf_link

