
 
KUFFERTHOLD

LÆ
RERINFORM

ATION Ved besøg af billedskolens kufferthold, afsætter I én hel dag - og vi 
kommer forbi med et male-, tegne- eller designprojekt, som er af-
sluttet, når vi forlader skolen. Forløbene er også egnet for de ældste 
elever. Alle kufferthold varer fem timer fra kl. 8.30-13.30, medmindre 
andet er aftalt. Billedskolen medbringer materialer.

UNDERVISNINGSFORLØB FOR SKOLEKLASSER

EFTERÅRET 2022

Pris: 4500 kr pr. forløb

Kufferthold 1
7. oktober

Kufferthold v/ Gitte Lægård efterår 2022

Kufferthold 2
10. oktober

Kufferthold 4
11. november

Kufferthold 3 
14. oktober

Tilmelding sker via dette link. Ved tilmelding vælger I et tema for under-
visningen ud fra de følgende sider.

Ved spørgsmål, kontakt os på mail: billedskolen@horsens.dk.

BOOKING KAN SKE PÅ FØLGENDE DATOER

ET EKSPERIMENTERENDE BILLEDSPROG
Billedskolen Horsens har gennem mere en 20 år specialiseret 
sig i at skabe kreative læringsrum for børn og unge. 

Vi har fokus på processen frem for resultaterne, og det  
betyder, at vores elever bliver særligt stærke i at udfordre det 
gængse og reflektere over det, de sidder med i hænderne. 

I mødet med grundskolens elever byder vi indenfor i et  
legende og eksperimenterende univers, hvor der hverken fin-
des rigtige eller forkerte svar. Vores erfaringer viser, at denne 
kreative proces indgyder til stor nysgerrighed og gåpåmod hos 
eleverne. 

Når I får besøg af Billedskolens kufferthold, er succeskriteriet, 
at alle elever deltager aktivt. Gennem skitseprocesser og be-
røring med nye materialer og teknikker, får eleverne øjnene op 
for, at der ud over vores talte og skrevne sprog også findes et 
billedsprog. Og at dette billedsprog er både sjovt, udfordrende 
og lærerigt at fordybe sig i.

Vi glæder os til at besøge jeres skole.

Med venlig hilsen

Helene Engelund
Leder, Billedskolen Horsens

Læs betingelser og praktisk info
www.billedskolenhorsens.dk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczlroDx1eUIo1l4XNwmsfF-cr8B-sRaJvTG4XsSxlkjGztSA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczlroDx1eUIo1l4XNwmsfF-cr8B-sRaJvTG4XsSxlkjGztSA/viewform?usp=sf_link
mailto:billedskolen@horsens.dk
https://billedskolenhorsens.dk
https://billedskolenhorsens.dk


Som lærere i grundskolen kan I vælge mellem forskellige 
temaer til jeres besøg af Billedskolens kufferthold. Tilmelding 
sker via linket på første side.

Billedskolens kufferthold undervises af én af Billedskolens 
undervisere, der alle har mange års erfaring med den kreati-
ve proces.

 
FORLØB FOR 2. KLASSE OG OPEFTER:

ARKITEKTUR
Vi skaber fantasibyer, først i form af indledende tegneøvelser, hvor 
vi både bruger tape og tusch. Herefter bygger vi tårne, kraner og 
meget mere med træpinde og limpistoler. Forløbet lægger op til 
undersøgelser af form/rummelighed, og vi skal undervejs afdække 
begreber som komposition og arkitektur.

MØNSTREDE MASKER
Vi eksperimenterer med mønstre og farver i forskellige kombinatio-
ner. Ud af farvet papir og poscatuscher skaber vi seje masker eller 
hatte ud fra vores tegnede idéer. Forløbet giver eleverne en forståel-
se for farvekombination, rummelighed og proces fra idé til et færdigt 
produkt.
 

FORLØB FOR 4. KLASSE OG OPEFTER

KAN MAN TEGNE UDEN EN BLYANT ?
Blyanten har ofte et bestemt uvdtryk, som anses for at være det 
rigtige. Det gør vi op med i dette forløb, hvor det er forbudt at bruge 
en blyant. I løbet af dagen får børnene diverse materialer i hænderne 
som tape, garn, papirstrimler, ståltråd og piberensere. På tid og med 
diverse benspænd løser børnene forskellige sjove opgaver. 

BILLEDSKOLENS KUFFERTHOLD



FORLØB FOR ALLE KLASSETRIN

EKSPERIMENTER MED FLYDENDE VANDFARVE
SKAL man male med en pensel? Kan man bruge en fjer, 
tandbørste eller sugerør i stedet? Blyantens leg i abstrakti-
onen og malingens bløde farver giver billederne en rumme-
lig dimension, som vi vil udforske. Vi arbejder videre med 
billederne ud fra benspænd. Børnenes eksperimenter med 
materialer lægger op til spændende samtaler om rummelig-
hed, tekstur, komposition og farver.

KOPICOLLAGE
På Billedskolen arbejder vi ikke kun med egne billeder, men 
tager også udgangspunkt i spændende detaljer og værker af 
andre. I dette forløb skal vi lave en række forskellige øvelser, 
hvor vi arbejder med kopier, som vi tegner og maler videre 
på. Billederne kobles senere med skitser på transparent pa-
pir, som til slut danner et helt nyt og overraskende billedrum.

MODELLERDYR OG TEGNING
Modellervoks er et fantastisk materiale til at sætte dyr i verden, som 
slet ikke findes. Kan man overhovedet kalde dem dyr? Måske nærmere 
væsner. Vi finder på mystiske skabninger og former dem i voks før, vi 
tegner dem og eksperimenterer i både sort/hvid og farve. Formgivning, 
rummelighed, farveforståelse og fantasi er omdrejningspunktet. 

BILLEDSKOLENS KUFFERTHOLD

LAV DIT EGET HÅNDGJORTE PAPIR
I dette forløb prøver vi kræfter med at skabe vores eget håndgjorte 
papir. Vi klipper relieffer i restpapir og tapetbøger og laver aftryk i 
papir. Vi laver både papir med mønstre, tekstur og ord. Børnene får en 
forståelse for, hvordan papir bliver til og lærer om genanvendelighed.


