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     Indbyder til: 
Det Østjyske Håndværk & Design - Sommerstævne 

 

Fredag d. 11. juni 2021 kl. 13.00 - 21.00 og lørdag d. 12. juni 2021 kl. 08.00 - 14.30 

Østervangskolen i Hadsten - nordvest for Aarhus. 

 

Det er med stor fornøjelse - trods de pandemiske udfordringer - at din faglige H&D-forening igen kan 

invitere dig og dit fagteam til Sommer H&D-stævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet.  

Sommerstævnet i Østjylland afholdes igen i år på Østervangskolen Hadsten, som endnu engang stiller 

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

Stævnet vil naturligvis, lige som sidste år, blive afholdt i forhold til gældende covid-regler og anvisninger.  
 

Igen i år udbydes hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Alle workshops har 

fokus på håndværket, men også fagmetodik, og de stiller alle med klare H&D-forløb, lige til at sætte i gang i 

det nye skoleår.   

Igen i år, er der én workshop som udelukkende fokuserer på et trin, denne gang: ”Start af valghold” som en 

håndsrækning til de der for første gang skal undervise i valgfaget, eller til de der ønsker ny inspiration. 

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

opmærksom på at der kun arbejdes 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.  

Stævnet henvender sig også til H&D-studerende - bemærk den lave studiepris - og for alle håndværks 

interesserede.  
 

Fakta: 
 

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

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

Tid:  Fredag den 11. juni 2021 kl. 13.00 - 21.00 og lørdag den 12. juni 2021 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. 3. maj 2021 via: www.håndværkogdesign.dk   

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Anette Juhler - juhleranette@gmail.com                                                                                                                 

Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 - wp@foraeldreskolen.dk 
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Workshoppen: ”Snitning og simple træsamlinger” Instruktør: Grundskolelærer Tanja Enevoldsen  
 

Snitning, karvsnit, simple træsamlinger og automatateknologi er ofte adskilte 

teknikker i undervisningen, men ikke i denne workshop. 

Instruktøren har mange års erfaringer med at samle disse tekniker i gode 

elevforløb, som du i denne workshop kan møde og blive udfordret i - uanset 

erfaring. Er du ny i snittekunsten, vil du blive guidet sikkert ind i teknikkerne, 

men er de allerede velkendte for dig, så er karvsnit måske din startudfordring. 

Karvsnit er en fantastisk måde, at dekorere træ på, og den har fundet sted i alle 

kulturer, siden den første skar sit navn i barken på et træ. I dag kan denne teknik 

med at udskære enkle eller mere komplicerede mønstre i træ, bruges i elevernes 

design, både som udgangspunkt og som finish.  

Workshoppen arbejder også med grundlæggende træsamlinger, som kan bruges 

til enkle kabinetter til simple automata-maskiner. Så vil du fascinere dine elever 

på mellemtrinnet eller i valgfaget med et designforløb om tjekkisk trævare 

kultur, så er denne workshop bestemt lige noget for dig. 

Max: 20 deltagere. 

 

Workshoppen: ”Maskinbroderi i H&D-faget” Instruktør:  Pelse Asboe Jørgensen 
 

På denne workshop vil du med det samme blive udfordret i de grundlæggende 

maskinbroderiteknikker igennem en første prøve, der med en snedig 

monteringsteknik, kan blive til en lille pung med klap og foer - en rigtig god 

opgave til 4. klasse. Senere vil du møde de mere avancerede og interessante 

teknikker indenfor maskinbroderi - der sågar vil besvare spørgsmål som: 

”Hvorfor er det vigtigt at have en grydesvamp i sin sykasse?”,  

”Hvordan kan en tube mayonnaise øge bling-effekten på sytøjet?” og 

”Hvorfor er en plasticgaffel og en rulle tape essentielt maskinbroderiudstyr?” 

I den anden opgave vil du lære at lave en lille foret lynlåspung med differentieret 

oplæg til løsning af bunden.  

Hvis dit mål for deltagelsen i workshoppen er undervisning i H&D-faget, bør du 

medbringe den type maskine, som dine elever skal bruge. Det er nemlig vigtigt, 

at maskinen har en broderi-fod - også kaldet ”freestyle quilt-fod” eller 

”stoppetrykfod”. Du bliver her klædt på til at kunne afhjælpe elevernes   

udfordringer Max: 20 deltagere. 

 

Workshoppen: ”Eksemplarisk smedning i H&D-faget” Instruktør: Museumssmed/lærer Jonas Bigler – 
 

Smedning er et must i H&D-faget fra mellemtrinnet til valgfagsprøven, men med 

en ny og spændende smededidaktik. Derfor sætter denne workshop både fokus 

på de grundlæggende smedeteknikker, metodikken og didaktikken ved 

smedning med elever. Workshoppen vil kun anvende materialer og teknikker 

som 5.- 6. klasses elever kan anvende med succes, men samtidig også vise, 

hvordan disse progressivt kan anvendes helt op til valgfagsprøven i elevernes 

delløsninger til designopgaver. Workshoppen er derfor både for begyndere og 

øvede i fagets metaldel. 

Workshoppen giver et bud på nytænkning af skitseringsprocesseer i forhold til 

smedning og vil også komme med konkrete oplæg til undervisningen i hele H&D-

forløbet. Du vil således både afprøve og få indsigt i, hvordan du bedst lærer dine 

elever at designe og lave selvstændige opgaver som: Grilludstyr, lysestager og 

årstidspynt eller hanke, ringe, håndtag og beslag, som delelementer til H&D-

designopgaver med de øvrige materialer.  

Workshoppen vil foregå i Østervangsskolens nye smedjehus, men du kan også 

komme til at afprøve andre typer esser, lige fra de næsten gratis og primitive, 

via de gængse skolefeltesser, til de røgfrie gasesser.  Max 18 deltagere. 
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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 genoptræningskursus i 

langs- og tværsdrejning med eksemplariske elevopgaver i vådt og tørt træ.  

Linå A/S stiller igen op med 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 har du drejet før, og 

er det dig i H&D teamet, der 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. 11 deltagere. 

 

Workshoppen: ”Eco- og Sunprint i H&D” Instruktør: Folkeskolelærer Betina Andersen.  
 

Hvordan kan der arbejdes med bæredygtighed, slow-fashion og ressourcer i 

håndværk og design? Svaret kunne være de tekstile indfarvnings- og 

trykketeknikker ECO print og sunprint 

Sunprint kan skabe fantastiske, næsten magiske og nærmest røntgenagtige 

aftryk. Solens lys udnyttes under indfarvningen, så der opstår aftryk der, hvor 

der tildækkes-”reserveres”. Der afdækkes med friske, pressede blomster og 

blade - men andre skyggende objekter kan også anvendes.   

ECO print er en anden tekstil indfarvningsteknik, hvor planters naturlige 

farvestoffer overføres direkte til stoffet. Interessante, men også uforudsigelige 

resultater kan opnås med denne teknik, da planternes farver varierer efter 

årstiderne. Der arbejdes eksperimenterende i forløbet hvilket øger oplevelsen. 

Både Eco- og Sunprint kan progressivt anvendes i H&D undervisningen på de 

fleste årgange - men er bestemt bedst som et inspirerende løft til valgholdet. 

Du vil på workshoppen få indsigt i: farveblanding, komposition, indkøb, 

etablering af arbejdspladser, metodiske fif og didaktiske overvejelser, så du 

selv kan gå videre med teknikkerne til undervisningen.          Max. 20 deltagere. 
 

Workshoppen: ”Beholdere i kernelæder og naturtræ” Instruktør: Anders Richard Jensen 
 

Denne workshop er for dig, der vil udforske designfeltet mellem træ og læder 

og vil udfordres i mødet mellem de to materialers teknikker.  

Temaet er beholdere i kernelæder og naturtræ. 

Igennem et eksemplarisk elevoplæg vil du blive introduceret til, og øvet i både 

simpel udsavning af naturtræ samt drivtømmer og til grundlæggende og nye 

teknikker fra læderhåndværket som: opmåling, tilskæring, syling, indfarvning 

med narvsværte, og forskellige syteknikker. Disse teknikker indøves 

eksemplarisk på små intro opgaver som: nøgleringe, armbånd og små remme, 

hvor der også kan demonstreres teknikker til dekoration af læderet. 

Med de nyerhvervede erfaringer i fingrene vil du herefter, under 

instruktørens anvisninger, selv kunne designe og udføre en større beholder 

lige fra skitsering til færdigt produkt. 

Denne workshop er både for dig, der vil blive dygtigere til læderarbejdet til 

hobbybrug og til dig, der vil inspireres og få opgraderet dine færdigheder til 

brug i din H&D-undervisning hjemme på skolen. 

Max. 20 deltagere.  
 

http://www.håndværkogdesign.dk/
https://www.facebook.com/groups/536380393074090/
http://www.håndværkogdesign.dk/


 

Følg os på: www.håndværkogdesign.dk og / https://www.facebook.com/groups/536380393074090/  

Tilmelding og indmeldelse i Den faglige forening kan ske på: www.håndværkogdesign.dk   

 

Workshoppen: ” Unik design i flet - basalt i H&D” - Instruktør: Kunstfletter Jette Mehlgreen 
 

Flettehåndværket er helt basalt i H&D faget og kan udføres i næsten alle 

materialer. Brugt progressivt, kan fletteteknikker give unik læring hos alle 

elever på samtlige trin fra 3. klasse til valgfagsprøven.  

I denne workshop vil du gennem flettehåndværkets ædle gamle teknikker, 

lære at binde og flette naturlige og kunstige materialer sammen til både flade 

og krumme strukturer.  

Du vil således kunne møde enkle fletteteknikker i så alsidige materialer som: 

pilegrene, græs og bark, og i kombination med simpelt træarbejde vil du, 

under flettekunstner Jette Mellgrens kyndige vejledning, kunne designe og 

fremstille fantastiske produkter.  

Se mere på: www.jette.mellgren.dk 

Ved deltagelse i denne workshop vil du som nybegynder få et grundigt indblik i 

håndværket, og som øvet fletter kan du her få dine fletteteknikker forfinet, og 

samtidig også blive klar til H&D-valgfagets niveau på dette område også. 

Max. 20 deltagere. 

 

Workshoppen: ”Design og skab i metaller” - Instruktør: Emil Baad cand.pæd  
 

Metaller i form af tråd, plade- eller støbegods får sjældent det fokus i H&D-

undervisningen, som de fortjener. Måske grundet en myte om materialernes 

utilgængelighed i faget. Det er en skam og forkert, for eleverne kan få megen 

ny læring gennem mødet med disse materialer, både håndværks- og 

designmæssigt. Derfor vil denne workshop trodse myten og på eksemplarisk 

vis vise, hvordan man nemt og billigt kan etablere små værkstedsstationer til 

at bearbejde disse spændende og indsigtsgivende materialer. 

Workshoppens fokus vil ligge på det håndværksmæssige og det didaktiske i 

design og fremstilling af smykker, accessories og udsmykningsgenstande i 

metaller. Håndværksmæssigt i pladebearbejdning vil du møde teknikker som: 

foldning, bukning, bøjning, lodning og prægning i aluminium, kobber, 

messing, titanium og bronze. Udført i: metaltråd af kobber, messing, sølv og 

pianotråd kan der øves snoning, tvin og simple tekstile teknikker. Samt 

tinstøbning i åbne og lukkede forme. Alt kan kombineres med fx: kold emalje, 

friendly plastic, træ og glas. Værktøj, teknikker, arbejdsgange samt sikkerhed 

og risikomomenter vil grundigt blive gennemgået!  Max 20 deltagere.  

 

Workshoppen: ”Sådan kan du starte dit valgfagshold” - Instruktører: Erfarne H&D-lærere fra bestyrelsen  
 

Denne workshop er en håndsrækning til dig, der for første gang skal undervise 

H&D-valgfagsholdet, eller for dig der ønsker ny inspiration til næste års valgfag.  

Workshoppen vil, med tre-fire større nedslag, give deltagerne 

håndværksmæssige input inden for maskinsyning, metal- og træarbejde samt 

eksemplarisk praktisk skitsering og modellering i H&D-valgfaget. I hvert 

nedslag vil der være flere eksempler på afprøvede stadieægte teknikforløb til 

valgfaget, som alle kan lede frem til nye eksemplariske designforløb. 

Der vil være fokus på den tekstile progression, almene håndværksteknikker i 

fladjern og aluminium, arbejde med den manuelle elev-gerings sav og brug af 

konkrete skitseringsmaterialer. 

Du vil som deltager i workshoppen, således komme hjem med idéer og oplæg 

til mindst det første halve skoleår.  

 Max 25. deltagere 
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