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Kursusaktivitet 

Det forgangne år har været præget af aflysninger, aflysninger og atter aflysninger. Som alle ved 

p.g.a. pandemien Covid-19.  

Først måtte vi aflyse den landsdækkende forårskonference i april. Dernæst fulgte mange aflysninger 

af lokaleforeningsarrangementer. Da der viste sig gradvise åbninger igen hen over forår og sommer, 

lykkedes det heldigvis for lokalforeningen Østjylland, at gennemføre deres sommerstævne. Ikke i 

juni som planlagt, men i august. Med god tilslutning, godt udbytte og efter de på det tidspunkt 

gældende coronaregler. Da så turen kom til de andre regionale stævner, havde coronaen slået til 

igen og med aflysninger til følge. 

Den planlagte generalforsamling i foreningen i april blev også aflyst. Først d. 31. oktober 2020. 

lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. Den fandt sted på Koldinghus.  

 

Valgfaget 

I dette skoleår afslutter de første elever valgfaget efter at have modtaget valgfagsundervisning i 

håndværk og design i 7. og 8. kl. Også disse elever er blevet hårdt ramt af pandemien. Først aflyst 

undervisning. Nogle steder mere end andre steder alt efter lokale coronanedlukninger. Samtidig var 

der usikkerhed omkring nødundervisning, både i faget generelt og i valgfaget. 

Ret sent i efteråret meldte Børne- og Undervisningsministeriet så ud, at vedrørende valgfagsprøven i 

dec.-jan. termin, kunne skolelederen vælge at aflyse, hvis det konkret vurderedes, at eleverne havde 

modtaget for lidt undervisning til at kunne opfylde kravet til valgfagsprøven. 

 Så i februar kom udmeldingen fra ministeriet, at sommerprøven i valgfaget er aflyst.  For håndværk 

og designs vedkommende betyder ændringen, at eleverne skal have en standpunktskarakter ved 

undervisningens afslutning. Denne karakter påføres prøvebeviset. Begrundelsen for at fastholde 

denne standpunktskarakter er, at faget ikke skal blive underproiriteret, når det nu ikke bliver et 

prøvefag i år. Samtidig er det vigtigt at holde fast i fagets identitet og indhold. Så håber jeg blot det 

bliver muligt at få eleverne tilbage til undervisning, så de kan vurderes på en ordentlig måde. 

Forud for begge prøveaflysninger, har foreningen været inddraget i beslutningerne.  

 

Nødundervisning og sikkerhed   

Det viste sig, at nødundervisning blev forvaltet meget forskelligt rundt om i landet. Nogle steder har 

der været undervist i håndværk og design. Andre steder har faget ikke været en del af de fag, som 



eleverne har modtaget undervisning i, da de kom tilbage til skolen i foråret. I efteråret har der været 

undervist i faget i varierende omfang.  

Noget helt andet er, at det er meget svært at lave kvalificeret nødundervisning i et praktisk fag, uden 

at have adgang til værkstederne og materialerne. 

Undervejs i denne vinters nedlukning dukkede spørgsmålet om sikkerhed og tilsynspligt op i 

forbindelse med nødundervisning/onlineundervisning af elever, som skal modtage denne 

undervisning i hjemmet. Fra foreningens side sendte vi spørgsmålet til DLF, for at få afklaret, om 

lærerne kan komme i klemme i forbindelse med de opgaver, de stiller eleverne hjemme i håndværk 

og design, og andre praktiske fag. Det endte med en tilbagemelding fra DLF, at det primære ansvar 

overdrages til forældrene, når eleverne modtager undervisningen i hjemmet og at forældrene kan 

sige nej til, at eleven udfører opgaven, hvis forældre vurderer det ikke kan lade sig gøre forsvarligt. 

På foreningens hjemmeside kan svaret fra DLF læses. 

 

Nye tider - onlinemøder  

Bestyrelsen har ikke mødtes til fysiske bestyrelsesmøder andet end nogle få gange. Det lykkedes at 

få afviklet Lokalforeningernes fællesmøde som et fysisk møde i september. Ellers har 

mødeaktiviteten været onliemøder. Det har vist sig, at være en brugbar erstatning. Så det vil vi helt 

sikkert stadig gøre brug af i et vist omfang. Også når pandemien er ovre.  

 

Den nærmeste fremtid 

VI kigger stadig ind i uvished. Resten af skoleåret er erklæret nødundervisning i et eller andet 

omfang. Der forestår en opgave med at få samlet op på faget og elevernes motivation, når de må 

modtage undervisning i faget igen.   

En ting har coronapandemien lært os som samfund. Det har været godt at komme ned i tempo. For 

nogle har det givet mulighed for at gå i gang med en hobby eller udvide en allerede eksisterende. 

Her har områder af vores fag fået flere udøvere. De manuelle aktiviteter har været et af midlerne til 

at holde ”coronakuller” på afstand. Netop den fordybelse, som manuelle aktiviteter kan bidrage med 

som værn mod stress og lignende. Og for at kunne fordybe sig i disse aktiviteter, skal der ske en vis 

læring i det først, så lad os sammen styrke håndværk og designfaget. 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for trods alt at holde fagfanen højt. Også en tak til 

lokalforeningerne for at I, på trods at talrige aflysninger, alligevel fortsat har mod på at arrangere 

nye kurser og aktiviteter til gavn for vore medlemmer og faget. Tak til bestyrelsen for godt og 

konstruktivt samarbejde. 
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