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            Indbyder til: 
Det Østjyske Håndværk & Design - Sommerstævne 

 

Fredag d. 12. juni 2020 kl. 13.00 - 21.30 og lørdag d. 13. juni 2020 kl. 08.00 - 14.30 

Østervangskolen i Hadsten - nordvest for Aarhus. 

 

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til 

Sommerstævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet.  

Sommerstævnet i Østjylland holder i år flyttedag fra Hinnerup til Hadsten, hvor Østervangsskolen stiller 

deres flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk.  

Stævnet vil blive indledt med et miniforedrag af læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann om: 

 

” Hvad skal der læres i H&D-fagets begynder- og afslutningstrin”. 

 

Stævnet kan i år udbyde hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Otte workshops 

har fokus på håndværket og specielt på udskolingens H&D-valgfags forløb, men stævnet er bestemt også 

for H&D-lærere på mellemtrinnet!  

Som noget nyt i år, bliver der en særlig workshop målrettet den obligatoriske H&D-undervisning i 3. klasse. 

Kig nedenstående 9 workshopmuligheder igennem, og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men 

der arbejdes kun i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding, da der er ”først 

til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops.  

Vel mødt! 

 

Fakta: 

 

Pris: Kr. 1.400,-, Medlemmer kr. 950,-, studerende medlemmer kr. 400,- (inkl. fortæring og for 100 kr. 

grundmaterialer. Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører.  

Tid: Fredag den 12. juni 2020 kl. 13.00 - 21.30 og Lørdag den 13. juni 2020 kl. 8.00 - 14.30  

Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. 

Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget 

telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel.  

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 4. maj 2020 via: www.håndværkogdesign.dk  

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Knud Nissen -  skolekom22@hotmail.com                                                                                                                   

Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 - wp@foraeldreskolen.dk 
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Workshoppen: ” Redesign af tekstiler i H&D-faget” Instruktør:  Doris Vestergaard 

 

”NYT LIV” en rejse i genbrug af tøj og andre tekstiler. På denne workshop gives 

gammelt, kasseret eller slidt tøj nyt liv. Med udgangspunkt i den overordnede 

tilgang til H&D-valgfaget - kreativitet, innovation og entreprenørskab - skal du 

gennem genbrug af tekstilrester, genbrugstøj og tilbehør løse en opgave, som 

stilles på dagen. Der kreeres det, man inden for modeverdenen kalder et 

”Showpiece", hvilket er et fantasifuldt og fantastisk produkt, som er det bedste 

af sin slags. Konstruktionsteknikker og designprocesser bliver vendt op og ned, 

så vi ender med fantasifulde, sjove og fantastiske opgaveløsninger. 

Så er det dig der i H&D teamet har fokus på det tekstile og skal føre dine elever 

til prøven i H&D-valgfaget, så er denne workshop netop den, du skal melde dig 

på. 

Max: 20 kursister 

 

 

 

 

Workshoppen: ”Design og smed uroer og mobiler i H&D-valgfaget” Instruktør: Museumssmed/lærer Jonas Bigler – 

 

 Mobiler i elegant balance er altid fascinerende at iagttage, selv at designe og 

konstruere. I H&D-faget bliver design af mobiler og uroer udført på alle 

klassetrin, niveauer og i alle fagets materialer. På denne smedeworkshop, vil 

fokus både ligge på designet og på smedeteknikken af mobilerne. I landets 

nyeste skolesmedehus, vil du blive guidet igennem hele processen fra idé til 

færdig mobile via en ny eksemplarisk smededidaktik lige til at bruge på dit 

valghold. Opgaven bygger på det obligatoriske H&D-forløbs smedeteknikker, og 

med introduktion af nye teknikker vil du kunne øve dig i smedning af ringe, 

hanke, håndtag og beslag, som delelementer til H&D-designopgaver til 

valgholdet. Grundet instruktørens store erfaring, kan også begyndersmede 

deltage.  

Er det dig der i H&D teamet har fokus på metaldelen og skal føre dine elever til 

prøven i H&D-valgfaget, så er denne workshop lige netop den, du skal melde dig 

på. Max 18 kursister. Se mere på: www.jonas-bigler.dk 

 

 

Workshoppen: ”Filtning af kurve - Boulders” Instruktør: Folkeskolelærer Joan Löhning  

 

Filtning er grundlæggende i H&D-faget og kan progressivt strækkes ud over 

hele H&D-forløbet fra 3.-8. klasse. Det kræver dog stor viden og indsigt, at 

komme godt i mål med filtningens teknikker på de forskellige klassetrin. Denne 

workshop henvender sig til dig, der arbejder målrettet og kreativt med filtning i 

H&D-faget og gerne vil inspireres selv eller til undervisningen i valgfaget. 

Workshoppen vil indeholde teknikker som:  Fladfiltning, hulformsfiltning, 

formgivning, cutting og layers. Med disse teknikker i hus, kan der filtes 

”Boulders”, og hvis tiden er til det, filtes der også andre former ex. træer. 

Med den grove bjergfårsuld kan der skabes/filtes mange forskellige former og 

holdbare brugsting, og du vil blive guidet igennem de forskellige teknikker, så 

du bliver klar til at undervise dine ældste H&D-elever i valgfaget. 

I denne workshop skal der på beregnes eget køb af ekstra materiale/uld af 

instruktøren – eget uld må gerne medbringes - bemærk dog, at ikke alt uld er 

velegnet til alle formål.  

Max 20 kursister https://www.facebook.com/filterierogandrefinurligheder/ 
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Workshoppen: ”Trædrejning i H&D-valgfaget - et must” Instruktør: Nils Frederiksen og Linå A/S  

 

Da faglig progression er grundlæggende i H&D, skal trædrejning gentænkes 

som en færdighed fra 6. klassetrin til og med prøven i 8. klasse. Langs-drejning 

som teknik, kan være det nye og inspirerende element for elevers videre 

læring og virkelyst i sidste fase af H&D-faget og i begyndelsen af H&D-

valgfaget. Tværs-drejning, eksempelvis af træskåle og rundeller, kan dertil 

udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og 

mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette 

grund/genoptræningskursus i langs- og tværsdrejning med eksemplariske 

elevopgaver i vådt og tørt træ. Linå A/S har netop etableret et halvt klassesæt 

af mindre bord-trædrejebænke med alt udstyr til skolebrug. Det er på dette 

udstyr workshoppen skal arbejde, så du her kan afprøve fremtidens skolesæt 

og drage dine egne erfaringer med udstyret, samtidig med at du opøver dine 

færdigheder. Så er det dig der i H&D teamet har fokus på progressionen i 

trædelen og skal føre dine elever til prøven i H&D-valgfaget, så er denne 

workshop netop den, du skal melde dig på.                               Max 12 kursister 

 

Workshoppen: ”Broderi på træ, sten og beton” Instruktør: Pelse Asboe Jørgensen. 

 

I denne workshop kommer du rent teknisk vidt omkring. 

På første dag lægges der ud med fiduser til at sy på træ, sten og beton. Hvis du 

har et stykke interessant træ, en flot sten (evt. med hul i), eller har brækket en 

brosten op, vil der blive vist, hvordan man kan dekorere hårde materialer med 

broderi, uden at skulle i gang med boremaskine og vinkelsliber. 

På anden dagen kastes Workshoppen ud i små fikse stoftryk lavet med 

viskelæder, som er let at lave med børn. Stoftrykkene danner baggrund for 

broderi med frie sting. 

Det kræver ingen broderi-forudsætninger for at kunne deltage, men uanset din 

erfaring med broderi, vil du få inspiration og ny energi med hjem til alle 

niveauer i din H&D-undervisning.                                           Max. 25 kursister 

 

 

 

 

 

Workshoppen: ”Automata i H&D - teknologisk dannelse” Instruktør: H&D-lærerne Finn Skaarup og Morten Brøndlunde.  

 

Lær at designe og bygge ”Automata”- små maskiner i træ, metal, plastik og 

andre formbare materialer til din undervisning i H&D-valgfaget og på 

mellemtrinnet. Værktøjer, maskiner og mekaniske mekanismer, der kan 

bevæge sig, og som dine elever selv kan fremstille er i fokus, når Finn Skaarup 

og Morten Brøndlund sætter teknologisk dannelse på dagsordenen i faget 

H&D.  Mange tror, at teknologi handler om kodning og digitalisering, men 

teknologi er i høj grad også mekanik, design og problemløsning. Derfor er det 

vigtigt, at H&D-faget skaber fundamentet for teknologisk dannelse ved at 

guide eleverne i at bygge finurlige opfindelser og mekaniske mekanismer, som 

også kan indgå i tekstile designløsninger. I workshoppen vil du møde et væld af 

gode idéer/H&D-oplæg og du vil selv skulle prøve at løse og fremstille nogle. 

De fleste er lige til at byde dine elever, og andre kan bruges som inspiration til 

din elevvejledning ved valgfagsprøven.  

Bemærk at denne workshop kan inspirere til eget køb af ekstra materiale af 

instruktørerne.                           Max 25 kursister 
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Workshoppen: ”Mesterskaberne i H&D?” - Instruktører: Tømrer Anders Kiel og H&D-lærer Lasse Petersen  

 

Har et TV-program som ”Mesterskaberne” potentiale i H&D-valgfaget? 

Det må undersøges og det gøres bedst ved afprøvning af konceptet i denne 

workshop, forestået af vinderduen fra ”Mesterskaberne” Anders og Lasse. De 

vil begynde workshoppen med at gennemgå og demonstrere nogle helt basale 

samleteknikker i hårde materialer og udstikke en lille intro-

konstruktionsopgave, som er lige til at tage med ud i H&D-

valgfagsundervisningen. Med disse samlingskompetencer som grundlag, får 

workshoppen udstykket en reel designopgave baseret på upcyling af givne 

genbrugsmaterialer som benspænd i processen. Opgaverne skal løses parvis, 

og dermed gives der rig tid til refleksion og dialog om H&D-fagets indhold og 

didaktik - samt naturligvis bygge hyggetid. Workshoppen er både oplagt til 

H&D-studerende og H&D-valgfagsteams der skal føre elever til prøven.  

Workshoppen er bestemt også for dig, der for egen skyld vil afprøve konceptet 

og egne skills. Max 24 deltagere 

https://www.youtube.com/channel/UCqUnf0nq-3m9kl8lC23xM_g/videos    

 

Workshoppen: ” Kreativ kurvebinding - Vi eksperimenterer med genbrug ” - Instruktør: Heidi Rosenfeldt 

  

Slip kreativiteten løs med sjove og spændende materialer og bind en kurv op 

med dit helt eget udtryk. Workshoppen arbejder med grundteknikken 

løbbinding, som kan bruges til at skabe lækre kurve med. Du får kendskab til 

de forskellige grundteknikker til at binde en kurv op på, så du selv kan 

eksperimentere videre hjemme. Udover at du når at lave en fin lille kreation, 

med dit helt personlige præg, får du på workshoppen også en masse 

inspiration til, hvordan du kan fortsætte dit kreative kurvearbejde derhjemme 

og på H&D-valgholdet. Workshoppen fokuserer også på bæredygtighed, så har 

du f. eks. en dug, et dynebetræk eller andet stof som har udtjent sit formål, 

samt garnrester, så er du velkommen til at tage disse med. Du har også 

mulighed for at købe ekstra materialer på stedet. Et valg af denne workshop 

garanterer; godt håndværk, kreativitet og inspirerende hygge. 

Max 20 kursister 

http://www.heidirosenfeldt.dk/index.asp?loadContent=68447 

 

Workshoppen: ”Hvad skal 3. klasser lære i Håndværk og design?” - Instruktører: Erfarne H&D-lærere fra bestyrelsen  

 

I det nye skoleår begynder H&D undervisningen i 3. klasse på alle folkeskoler - 

og er vi klar?  

Mange vil nok svare nej, og derfor tilbydes du denne workshop, hvor de 

erfarne instruktører i 4 nedslag vil give bud på hvordan du kan komme godt i 

gang i efteråret.  

Workshoppen vil på eksemplarisk vis, sætte fokus på indledende 

materialekendskab i fagets primærmaterialer via små lege, øvelser, 

undersøgelser og naturligvis bearbejdning af friskt træ, uld, garn, stof og 

metaller med relevante redskaber og teknikker.  

Du vil således komme hjem med 5-10 afprøvede forløb til din kommende 3. 

klasses H&D-undervisning. 
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