
Sjællandsstævne Håndværk og Design  

På Brøndbyvester Skole  

Fredag d. 8. oktober kl. 13 til lørdag d. 9. oktober kl. 15. 

 

Sjællandsstævnet indledes med foredrag om de nyeste tiltag i faget håndværk og design.  

 De nye fagmål i Håndværk og Design, nu fra 3. – 8. klasse. 

 Valgfagsprøven blev ikke til noget i 2021, men vi skal kridte skoene så vi er klar til at sende vores 

nuværende elever til prøve – for første gang i det obligatoriske valgfag. 

 Håndværk og design som indskolingsfag. De første udfordringer og erfaringer.  

 Når vi mødes i Brøndby har vi forhåbentlig alle årgange tilbage i skolen igen, og folkeskolens elever 

møder faget på alle årgange fra 3. til 8. klasse. Giver det nye udfordringer for os som lærere i faget?  

 
Pris: 1300,-.  
Medlemsrabat kr: 200,- Medlemsrabat for studerende kr.: 600,-.  
Prisen er incl grundmaterialer, kaffe og the, aftensmad fredag og frokost lørdag.  
Der er mulighed for at købe yderligere materialer som afregnes med instruktøren. 

 

 
Vi mødes fredag d. 8/10 kl. 13.00. Efter indledningen arbejder vi i workshops indtil aftensmaden kl. 18.00. 

Herefter kan du arbejde i værkstederne, så længe du orker. Lørdag arbejdes i workshops fra kl. 9.00 til 

14.00. Herefter oprydning, udstilling og afslutning .  

Efter indledningen arbejdes der i workshops. Se beskrivelserne herunder. Ved tilmeldingen vælger du 

blandt følgende: 

1. Læder i sadelmagerens værksted v/Karina Sørensen 
2. Kurveflet eller bare flet v/ Else-Marie Petersen 
3. Valgfag - de hårde materialer v/ Emil Baad 
4. Trædrejning  v/Bent Illum 
5. Børstenbinding  v/Jeanine Khouri - Gantzel 
6. S unprint og Ecoprint v/ Lea Aino Jensen + Stine Marie Krebs 
7. Håndværk og design i  3. og 4. klasse v/Katrine Diduch 

 

Tilmelding hurtigst muligt og inden 10 september på hjemmesiden 

https://håndværkogdesign.dk/kurser/sjaellandsstaevne-i-broendby/ 

Kontakt Bent Illum på mail bent.illum@gmail.com - telefon 2213 4496 for yderligere information.

https://håndværkogdesign.dk/kurser/sjaellandsstaevne-i-broendby/
mailto:bent.illum@gmail.com


1  Læder i sadelmagerens værksted v/Karina Sørensen 

 

I sadelmagerens værksted går vi helt tæt på det gamle håndværk.  

 

Vi får først styr på lædertyper og det unikke håndværktøj. Vi skal ned i de spændende teknikker og arbejde 

med finish og kvalitet. Den uddannede sadelmager vil udfordre dig uanset dit niveau og lede dig trygt fra 

hud til færdigt produkt. 

 

2  Kurveflet eller bare flet v/ Else-Marie Petersen 

På dette kursus vil vi se på mulighederne for at anvende 
kurvefletning med rattan som grundmateriale i Håndværk og 
Design i skolen. 
 
Som start fletter alle 2 bundne opgaver (regnbuekurv og en 
fuglekurv) for at få lære materialet ratten/peddigrør at kende. 
Derefter vil der være mulighed for at vælge imellem følgende 
fletteteknikker: 
 
Flet et fad på en naturbund med peddigrør og hjemmeslået snor 
Flet et fad til et tærtefad. 
Flet nålepudekurve 
Diagonalflettede kurve 
Flet omkring runde genstande som glas, lysestager, kagedåser og 
flasker. 
Flet runde og firkantede kurve med hank i rattanspåner/sjener og 
reb. 
Flet med peddigrør og snor på træbunde. 

Flet en papirkurv på en plastspand med stofstrimler, fingerstrik eller hjemmeslået snor. 
Teknik i et slå reb af garn, stofstrimler og plastikposer vil blive demonstreret og deltagerne kan selv slå reb 
til deres opgaver efter ønske. 
 
Gengangere er velkomne til at kontakte underviseren med specielle ønsker. 



3  Valgfag - de hårde materialer v/ Emil Baad 

 

På denne dag kan du få en indsigt i emner/temaer målrettet valgfagsundervisningen i folkeskolen. 

Kurset henvender sig til undervisere der ikke har erfaring med undervisning på valgfag. Hvilke emner kan vi 

tage fat i? og hvordan tilrettelægger vi undervisningen for at forberede eleverne bedst muligt til eksamen? 

På dette kursus er det håndværksmæssige i fokus. Udgangspunktet vil være følgende områder: 

 Ben og horn 

 Glas i mikroovn 

 Buk og bøj i metal 

 Tekstile teknikker i metal 

Alle relevante teknikker, værktøjer og materialer gennemgås i forhold til hensigtsmæssig brug/anvendelse, 

opbevaring, anskaffelse og sikkerhed. 

 
 
 

4  Trædrejning  v/Bent Illum 

- spåner i håret 

Trædrejning er en sjov og lærerig aktivitet, hvor elever relativt hurtigt kan fremstille ting, de er stolte af. 
Det er en teknik som giver store lærings- og motivationsmuligheder både på mellemtrinnet og i den valgfri 
og obligatorisk valgfri del af faget. 
 
Der bliver på kurset arbejdet i vådt og tørt træ. Trætørringsmetoder og overfladebehandlinger vil blive 
gennemgået. Der vil blive arbejdet med f.eks. træer, fugle, dyr, svampe, små skåle af forskellige slags og 
muligvis andre ting, alt efter hvad tiden tillader. 
 

 

  



5  Børstenbinding  v/Jeanine Khouri - Gantzel 
 
Børstenbinding er et gammelt men ikke glemt håndværk.  
Teknikken at binde en børste er både sjovt og lærerigt. Eleverne kommer til at arbejde med 
designprocessens mange faser lige fra ide og modtager til færdigt produkt og evaluering, og så kommer de 
til at arbejde med et materiale de aldrig har arbejdet med før: dyrehår. 
 
Billederne er elevprodukter lavet af 6 årg. 

 

 

6  Sunprint og ecoprint v/ Lea Aino Jensen + Stine Marie Krebs 

 
 
 
Underviser fredag: Stine Marie Krebs (sunprint) 
Underviser lørdag: Lea Aino Jensen (ecoprint) 
På dette kursus udforsker vi naturens potentiale i den kreative proces. Du vil blive undervist i de to 
teknikker: sunprint og ecoprint. 
Sunprint er en teknik, der stammer fra Stillehavet, hvor man ved et tilfælde opdagede at man 
kunne lave aftryk ved at lade materiale ligge ovenpå de indfarvede tekstiler. I dag vinder teknikken 
 
mere og mere indpas herhjemme, hvilket er forståeligt, da den giver nogle utroligt smukke teksti- 
ler med næsten røntgenlignende aftryk af planter og blomster. På kurset vil du få mulighed for at 
 



afprøve teknikken på flere forskellige materialer og vil ende op med en god forståelse for og viden 
om, forskellige måder at arbejde med teknikken. 
I arbejdet med teknikken ecoprint trækker man planternes egne pigmenter ud og overfører dem til 
papir eller tekstil gennem en proces med dampning. Udtrykket man opnår er til tider sart med fine 
linjer og andre gange udflydende og akvarellignende. På kurset vil du lære at lave aftryk på både 
papir og tekstil. Du for tips til, hvilket plantemateriale der er anvendeligt og vi giver fifs til, hvordan 
man opnår spændende dynamiske tryk. Derudover præsenteres I også for hvilke produkter, man 
kan arbejde videre med i HDS undervisningen. 
 
Begge dage vil der blive givet eksempler på, hvordan teknikkerne kan anvendes i HDS undervis- 
ningen og hvordan man kan skrue op eller ned for niveauet, således at det er muligt at differentie- 
re teknikkerne til forskellige klassetrin. 
 
Stine og Lea er begge uddannet fra Kunstakademiets designskole og arbejder til daglig med at 
trykke med planter. De har begge erfaring med udvikling af undervisningsforløb og undervisning i 
Håndværk og Design i grundskolen. 
 
 

7  Progression i Håndværk og design i  3. og 4. klasse v/Katrine Diduch 
 
I fire forskellige materialer 
 
Inspiration til undervisningen af de yngste, med fokus på elevernes progression i 3. og 4.klasse.  
 
Vi er ambitiøse, og skal arbejde i metaltråd, pil, træ og tekstil, hvor håndværk, proces og design er 
keywords i forløbene. Dermed skal der arbejdes med vidt forskelligt værktøj fra løvsav til symaskine i vidt 
forskellige teknikker.  
 
Overskriften for workshoppen er efterår og fugle, hvor vi skal arbejde i forløb der udvikler elevernes 
kompetencer i det forskellige værktøj og materialer.  
 
Du har mulighed for at arbejde i 8 forskellige forløb, der er tilpassede elevernes alder og kompetencer, og 
får tilsvarene produkter med hjem til brug i undervisningen. 
Billederne er eksempler på nogle af forløbenes produkter. 
 
 

         

  



Find vej til dit kursus   Bemærk Vi skal på afdeling Krogagervej i år !!! 

Brøndbyvester Skole har flere afdelinger: 

Sjællandsstævnet foregår på afdeling Krogagervej, Krogagervej 34,  2605 Brøndby 

 

 

 

 


