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KOMPETENCER FOR FREMTIDEN
Hvis Danmark fortsat skal kunne profilere sig internationalt som en kreativ og innovativ
nation, skal der ske noget nyt. Erhvervslivet og de videregående uddannelser efterspørger
unge med unikke ideer.
Inden for det visuelle kompetenceområde skaber Visuelt Gymnasium Horsens selvtænkende og
deltagende individer, der har evnen til at udtrykke sig og tænke hypotetisk – i høj grad kompetencer
for fremtiden.1 I denne proces tilegner de unge sig samtidig en stærk stemme, der forener teori med
praksis og sjældent lader sig overhøre. De kan udtrykke det, de fleste kun kan tænke; en egenskab,
som ofte er en forudsætning for problemløsning.

Et unikt tilbud
Visuelt Gymnasium Horsens er en talentordning for de gymnasieelever, der på længere sigt ønsker at
søge ind på design-, arkitekt- eller kunstskoler – eller som simpelthen ønsker et alternativt perspektiv
på deres skolegang i gymnasiet. Visuelt Gymnasium 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. Visuelt Gymnasium er et velfungerende
koncept, der nu er klar til at blive rullet ud i langt større skala.
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Rune Gade: "Tæller kunsten?", i BÅDE-OG, 2016
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”Jeg tror det, I giver eleverne på Visuelt Gymnasium, er et sprog, som er rigtig vigtigt. Fordi det er nu
engang sådan, at sidder man i en gruppe og skal løse et problem eller har en opgave, man skal finde
frem til i fællesskab, så er det altid den, der tager blyanten, som har magten. For så kan man skitsere
et overblik, en vej frem, en tråd igennem det hele – og der bliver altid kigget på den streg – den har en
værdi. Og dét sprog synes jeg er ret vigtigt og ret undervurderet i vores samfund.”
Trine Berthold, prorektor Arkitektskolen Aarhus

HVAD ER VISUELT GYMNASIUM HORSENS?
Visuelt Gymnasium Horsens startede i 2013. Talentordningen, der organisatorisk kan sammenlignes
med en Team Danmark-ordning, drives og faciliteres af Billedskolen Horsens under Horsens
Kommune. Den er et tilbud til alle elever på gymnasiale uddannelser i Horsens og de omkringliggende
kommuner og er omfattet af brugerbetaling; der eksisterer samtidig en fripladsordning.
Ordningen er en treårig model, hvor de studerende årligt modtager 240 timers undervisning i
kreative fag som billedkunst, mediefag, arkitektur og design ved siden af deres studier på gymnasiet.
Som en væsentlig del af grundlaget for at kunne begå sig i disse fag lægges der i undervisningen stor
vægt på tegning og andre former for visualisering.
Visuelt Gymnasium Horsens bygger oven på Billedskolen Horsens’ erfaringer gennem 18 år. Vi
arbejder målrettet på at udvide tegnebegrebet og udvikle de visuelt-kreative kompetencer hos børn
og unge. Det gør vi ved at introducere dem til den billedverden og det visuelle sprog, der burde være
den naturlige efterfølger til den typiske børnetegnings tilstræbte virkelighedsgengivelse. Det nye
tegnesprog har potentialet til, at det kan bruges resten af livet.
Visuelt Gymnasium Horsens er den eneste ordning af sin slags, hvor en perspektivrig visuelt-kreativ
grunduddannelse nytænkes i tæt parløb med en almen gymnasial uddannelse.

BAGGRUND
Verden er visuel. Ud af de svimlende mange millioner sanseindtryk, vi modtager i sekundet, er langt
de fleste visuelle. Det påpeger Hans Henrik Knoop, medlem af Visuelt Gymnasium Horsens’ advisory
board og forsker i læring og kreativitet. For at kunne navigere i en sådan verden må børn og unge
tilegne sig det visuelle sprog, de må simpelthen opnå visual literacy: evnen til at læse, fortolke og
ikke mindst udtrykke sig gennem billeder. Det er der efterhånden en del, der har fået øjnene op for.
Specifikke tiltag som skolereformens åbne skole, men også mere generelle strømninger i samfundet
har skabt en øget opmærksomhed på visuel-kreativ læring – såvel på skole- og uddannelsesområdet
som i erhvervslivet. Der er med andre ord momentum og grundlag for at skabe en stærkere visuel
”fødekæde”, så de unge, der har interessen, lysten og evnerne til at arbejde med det visuelle sprog,
får mulighed for at gøre det gennem hele deres opvækst.
Identitetsdannelsen
I tiden efter grundskolen formes de unges identitet; her får de nye impulser og oplevelser, og de
begynder at kunne se i et professionelt perspektiv. Derfor kan betydningen af netop dette led i den
visuelle fødekæde ikke understreges nok. Fælles for de studerende på Visuelt Gymnasium Horsens,
uanset boglige færdigheder, er et ønske om at styrke egne visuelt-kreative kompetencer og samtidig
udvikle sig på et personligt plan.
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EN UNDERVISNING, DER SIKRER PERSPEKTIV
Visuelt Gymnasium Horsens tilbyder en unik undervisning, der sætter de centrale faglige
kompetencer i kontekst ved at kombinere teori med praksisbaseret læring. Formålet er således både
at udvikle elevernes visuelle sprog og herigennem sikre kreative og innovative kompetencer – og at
præsentere eleverne for nogle af de fagmiljøer, man finder i den kreative branche. Dette opnås dels i
kraft af de dygtige fastansatte undervisere, dels gennem inddragelse af professionelle
gæsteundervisere, en lang række virksomhedsbesøg og flere praktiske samarbejder med andre
aktører.
Visuelt Gymnasiums tilgang til undervisningen sikrer en profil med blik for det hele menneske. Visuelt
Gymnasium klæder således ikke kun eleverne på rent fagligt ved at forberede dem på deres videre
færd i uddannelsessystemet, f.eks. inden for arkitektur eller design – men også i et
dannelsesperspektiv. Undervisningen udfordrer eleverne på det personlige plan ved hele tiden at
udvide deres perspektiv på, hvordan de som individer indgår i et samspil med omverdenen. At
eleverne gennem undervisningen lærer at se sig selv og deres arbejde i en relevant kontekst står i
modsætning til det meget snævre fokus på traditionelle kunstneriske kompetencer, der stadig er
udbredt mange steder.
Det rigtige miljø
Tanken om, at talentfuld er noget, man bliver i bestemte miljøer, er en del af Visuelt Gymnasium
Horsens’ DNA og afgørende for undervisningsprofilen. Én af de forskere, der har arbejdet med
talentfulde miljøer, er Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi ved Institut for
Kommunikation på Aalborg Universitet. Tanggaard fremhæver, at vi for at opdyrke et stærkere
kreativt vækstlag skal fokusere på at skabe ”organisationer, hvor alle kan lykkes”.2 I denne
relationelle gentænkning af talentbegrebet får talenter mulighed for at bringe egne kompetencer i
spil sammen med andre. Ved at fokusere på talentfulde miljøer frem for talentfulde individer
understreges de dynamiske og processuelle dimensioner ved begreber som talent, intelligens og
ekspertise, og fokus skifter fra det ’rå talent’ til motivation og læring.
Det er helt centralt for Visuelt Gymnasium Horsens at skabe en organisation, hvor alle kan lykkes – et
miljø for unge, hvor læring, tillid og ansvar kombineret med konkurrence og fællesskab sikrer
udvikling for alle. Dette syn på udvikling og pleje af talent gør Visuelt Gymnasium Horsens til en
dynamisk medspiller på det visuelt-kreative læringsområde.
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Lene Tanggaard: ”Det handler om mere end talenter”, i Talent, vol. 2, 2016.
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POTENTIALE
Visuelt Gymnasium Horsens har i kraft af sit stærke netværk bestående af en række kompetente
kulturpersoner og flere anerkendte videregående undervisningsinstitutioner skabt et solidt
fundament for en nytænkt talentordning, der nemt kan udrulles i større skala.
Visuelt Gymnasium Horsens-ordningen blev lanceret i 2013 og er indholdsmæssigt allerede et stærkt
tilbud. I gennemsnit starter der hvert år otte elever på ordningen. Vi vurderer imidlertid, at
ordningen har så stort et potentiale, at elevtallet inden for få år kan øges til i alt 42 elever fordelt på
tre årgange. Visuelt Gymnasium Horsens har en fin geografisk placering og har igennem årene ikke
kun tiltrukket unge fra Horsens Kommune, men også fra Odder, Juelsminde, Fredericia og Aarhus
Kommuner.
Ud fra et lokalt perspektiv vil en videreudvikling af Visuelt Gymnasium Horsens-ordningen bidrage til
at styrke en visuel ungekultur i Horsens Kommune, som naturligt støtter op omkring Horsens som en
levende kultur- og eventby – og en by, der vægter sine talenter højt. Visuelt Gymnasium Horsens har
allerede skabt et visuelt-kreativt lærings- og produktionsmiljø, hvis høje kvalitet bliver tydelig i
elevernes lokale samarbejder med bl.a. Middelalderfestival, DISPLAY, Jernlageret og
Byplanafdelingen i Horsens Kommune.
I et nationalt perspektiv har Visuelt Gymnasium Horsens et klart potentiale som videnscenter og
modelforsøg. Det vil i den forbindelse være oplagt at tilknytte følgeforskning, som kan dokumentere
effekten af ordningen. En udbredelse af ordningen kan på lidt længere sigt være med til at højne
niveauet på landets kunst-, design-, arkitekt- og animationsskoler. Den vil derudover kunne bidrage
til at styrke erhvervslivet i en bredere kontekst, dels ved at udstyre unge med et kompetencesæt, der
matcher fremtidens krav om kreativitet, innovation og nytænkning, dels ved at fremme et større
kreativt vækstlag.

ORGANISERING
Visuelt Gymnasium Horsens drives og faciliteteres af Billedskolen Horsens og er dermed
organisatorisk en del af Horsens Kommune. Talentordningen er i dag et tilbud til elever på alle byens
gymnasiale uddannelser. Horsens Kommune støtter ordningen med selvstændige lokaler på
Kulturstationen, ligesom ordningen stadig har lokaler på Horsens Kunstmuseum. Leder af ordningen
er billedskoleleder Jannik Broz.
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Visuelt Gymnasium Horsens har sit eget advisory board, hvor konceptet sikres sparring fra blandt
andre:
Anders Morgenthaler, tegner, forfatter og filminstruktør
Trine Berthold, arkitekt og prorektor for Arkitektskolen Aarhus
Lone Dalsgaard André, tekstildesigner og prorektor for Designskolen Kolding
Hans Henrik Knoop, lektor på DPU, forsker i positiv psykologi med fokus på bl.a. læring og kreativitet
Rektorer fra byens gymnasier
Ordningen er støttet af Insero Horsens og indgår i samarbejder med Designskolen Kolding,
Arkitektskolen Aarhus med flere.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
PR, synliggørelse og kommunikation er en rød tråd i Visuelt Gymnasium Horsens fremtidige udvikling.
Generelt skal der skabes bedre forankring hos de gymnasiale uddannelser i Horsens. Den
overordnede kommunikation skal derfor målrettes kommende elever, hvilket vil sige 8.-10. klasser på
grundskoler i Horsens Kommune og nærområderne samt 9.-10. klasser på kreative efterskoler i det
samme geografiske område. Der skal fortsat tilbydes praktik på Visuelt Gymnasium for 8. og 9.
klasses elever. Samtidig skal elevernes aktiviteter kommunikeres til relevante interessenter og skabe
opmærksomhed og interesse.
For at opnå stor synlighed bruges mange forskellige formidlingsplatforme. Kommunikationen skal
foregå gennem nyhedsbreve, hjemmeside, GO-cards, plakater, foldere, deltagelse i arrangementer
samt over digitale platforme som Facebook og Instagram. Såfremt der tilknyttes følgeforskning til
Visuelt Gymnasium, vil denne naturligvis også indgå i formidlingen af ordningen.

”Vi oplever, at de elever, vi har på Visuelt Gymnasium, er ret langt i deres identitetsdannelse. De
arbejder helt naturligt med deres dannelse, fordi de bliver udfordret individuelt, de lægger deres ting
frem, de lægger personlighed i det, og det betyder også, at de lægger kurs ud. Det betyder, at de får
en robusthed, fordi de er vant til at præsentere sig selv, de er vant til at inddrage sig selv, og de er
vant til at reflektere over, hvilken rolle de har, og hvilken rolle deres faglighed har. […] De skaber
noget nyt. Og den evne kan de bære med over i dansk, historie og matematik, for de har prøvet, de
har knækket koden omkring det at anvende viden og skabe noget nyt.”
Rektor Jens Skov, Horsens Gymnasium
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