
 

 
 
Sjællandsstævne - Håndværk og design  
2 dage med stor inspiration, kollegial og faglig sparring. 
 

Sted: Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, 2605 Brøndby, H&D lokalerne.  

Program  

fredag d. 7. oktober 

· Kl. 12 – 13 Velkomst, praktisk info, Indledning v/ Lars Nilsson. Sjællandsstævnet indledes 
med foredrag af Lars Nilsson, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg, om de nyeste tiltag i 
faget håndværk og design i læreruddannelse og efter- videreuddannelse. 

· Kl 13 – 17.30 Arbejde i Workshop. Ved tilmelding angiver du hvilken workshop du vil 
arbejde i 

· Kl. 17.30 fællesspisning. Herefter mulighed for at arbejde i værkstederne så længe du orker. 

lørdag d. 8. oktober  

· 9 – 12 Arbejde i Workshop 
· 12: Frokost 
· 12-14 Fortsat arbejde i Workshop 
· 14 – 15 Oprydning, udstilling og afslutning. 

Ved tilmeldingen angiver du workshop. Angiv 1. og 2. prioritet. Se beskrivelsen af de enkelte 
workshops på de følgende sider. 

1. Kurveflet v/ Else Marie Petersen. 
2. Læder – De grundlæggende teknikker v/ Anette Bruun 
3. At arbejde i metal: Støbning v/ Emil Baad 
4. Børstenbinding  v/ Ove Eskildsen 
5. Broderi v/ Lone Brøns-Pedersen 
6. Trædrejning v/ Bent Illum 
7. Smedning v/ Jonas Bigler 

Pris: kr.:  1300,-. Medlemspris kr.: 1100,- Medlemspris, studerende kr.: 700,- 

Prisen dækker undervisning, aftensmad fredag, frokost lørdag, kaffe og the undervejs. 
Basismaterialer i workshops er også inkluderet. Materialeforbrug herudover afregnes med 
instruktørerne. 

Info : Bent Illum, bent.illum@gmail.com tlf.: 2213 4496  

Tilmelding :  www.håndværkogdesign.dk/kurser/sjaellandsstaevne-hd-2022  inden 15. september 

  

mailto:bent.illum@gmail.com


 

Indledning V/ Lars Nilsson 
 
 
 
 
Sjællandsstævnet indledes af Lars Nilsson, der er ansat på  København 
Professionshøjskole, Campus Carlsberg.  
 

 
 
 
Lars Nilsson underviser bl.a. på Håndværk og design læreruddannelsen.  
 
Ud fra sit kendskab til vort fagområde vil han søge at besvare spørgsmålene: 
Hvad kan man som H&D lærer i folkeskolen forvente didaktisk og fag-fagligt, når man får 
en nyuddannet H&D kollega? 

Hvordan kan man som H&D lærer videreuddanne sig på en professionshøjskole? 

 

 

  



 

Workshop 1 Kurve med hank af rattan (peddigrør eller flade sjener) 
 
På dette kursus vil vi se på mulighederne for at anvende kurvefletning med rattan 
som grundmateriale i Håndværk og Design på alle klassetrin. 
Årets tema er kurve med hank enten på træbund eller flettet af peddigrør/sjener. 
Kurve med hank kan flettes i alle sværhedsgrader, så der er noget både for 
nybegynderen og dem som har flettet kurve i flere år. 
Grundmaterialet er rattan i forskellige dimensioner. Kurvene kan blive meget 
individueller alt efter hvilke materialer der flettes med på siderne. 
Alle kursister starter med en enkel kurv, så alle har styr på krydsfletning, 
lærredsvævning og kimning. 
Derefter designer man sin helt egen kurv alt efter hvilke klassetrin man underviser. 
Medbring evt. et gammel bælte, sjovt snor eller andet. 
Gengangere er velkomne til at kontakte underviseren med specielle ønsker. 
 
Underviser: Else Marie Pedersen www.tempa.dk 

 

http://www.tempa.dk


 

Workshop 2  LÆDER  - de grundlæggende teknikker / begynderworkshop. 
 

Hvis du gerne vil i gang med at arbejde i læder med dine elever, gennemgår og gennemarbejder vi på 
denne læderworkshop de grundlæggende teknikker med mulighed for at afprøve dem i flere forskellige 
arbejder. 

Udskæring efter skabelon/mønster, punsling (prægning), kantskæring (og bearbejdning af kanter), 
sammensyning af læderet efter syrille og huller lavet med tang. Evt. farvning af læderet med narvsværte.  

Vi arbejder målrettet med teknikker og modeller, som nemt lykkes med, mellemtrinselever, fortrinsvis 
mindre arbejder så som punge, nøgleringe, smykker, coastere, kortholdere, som egner sig til 
begynderprojekter og nemt kan videreudvikles ved fortsætterhold. 

Underviser: Anette Bruun 

 

 

  



 

Workshop 3 At arbejde i metal: Støbning  

På dette korte kursus introduceres en af de varme sider af H&D. Der gennemgås styrker og svagheder inden 
for den varme kategori, samt anvendelses muligheder i folkeskolen. 
 
Relevante værktøjer og teknikker tages op i forbindelse arbejdsgange fra sølv- og guldsmedens værksted. 
Der gennemgås simple støbeteknikker i sølv, bronze og tin. Sandstøbning, oasis (tør og våd), vulkaniserede 
forme, samt quickforme til tinstøbning foldes ud på kurset. Diverse støbeemner gennemgås – lige fra de 
forhåndenværende ting i naturen til egen producerede emner i voks, mdf mm.   
 
Sikkerhed og risikomomenter gennemgås i forbindelse med de enkelte processer. 
Relateringen til folkeskolen og andre institutioner vil være en del af samtalestoffet. 
 
Instruktør: Emil Baad, Cand. Pæd.  
 

 

 

  



 

Workshop 4 
Børstenbinding – design din egen børste 
 
Børstenbinding er en gammel kulturteknik, som kan tilføres spændende designkvaliteter. 
Kom på kursus og lær den ædle kunst at binde en børste. 
 
Børstenbinding forener træarbejde med den tekstile binding af hestehår til børsteunderlaget. 
På dette kursus vil du kunne eksperimentere med både børstens former og hårenes mønstre. 
Børstenbinding kan i skolen finde sted fra 5. kl. og vil give en god afveksling til både de bløde og 
hårde materialer. 
 
Underviser: Ove Eskildsen 

 
 

  



 

Workshop 5 Broderiaktivist eller Brodøse 

I denne workshop lærer du forskellige stingtyper. Nogle sting er nyttige, som til at sy 
sammen eller kante med, og nogle sting kan pynte og skabe motiver. Det vi kalder broderi. 

Her afprøver du hvilke sting der er bedst til det frie udtryk lidt som at ”male” med tråden. 
Og det stramme udtryk med at tælle og skabe symmetriske mønstre. 

Aktivisten broderer på ALT – og ofte med et statement eller opråb – både på sit eget tøj 
eller naboens gardiner. Brodøsen designer og udfører broderier som kunsthåndværk eller 
til institutionel og industriel anvendelse – puder, duge og meget andet. 

Uanset hvad designopgaven lyder er der altid et sting der passer til materialerne og 
formålet. 

Underviser: Lone Brøns-Pedersen 

 

 

  



 

Workshop 6 Trædrejning – Spåner overalt 

 

Trædrejning er en teknik, som giver store  motivations- og læringsmuligheder både på mellemtrinnet i den 
obligatorisk del af faget (6 kl.) og i den valgfri del af faget. Ved trædrejebænken kan eleverne hurtigt 
fremstille ting, de er stolte af. 

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.  

Underviser: Bent Illum 

 

 



 

 

Pædagogisk, didaktisk
praktisk smedning
HD smedning i mellemtrin og udskoling

  

Instruktør. 
Jonas Arnved Bigler 
  
Dato og tid.  
Fredag d. 7. oktober 12-00 – 18.00 og lørdag d. 8. oktober 
  
Sted.  
Sjællandsstævne På Brøndbyvester Skole
H&D lokalerne 
 
Husk.  
Arbejdstøj og evt. handsker. 
   
Indhold. 
Sikkerhed, historie, værktøj og materialeforståelse

Vil du i din undervisning gerne implementere 
hammer og ambolt og ønsker vejledning til at komme godt i gang. Så er her muligheden.

På dette Sjællandsstævne bliver der smede

Eksempler på smedeopgaver er knivblade, ildstål, 
kappespænder, kramper, nagler/søm, s
dragtnåle m.m. 

På kurset tages udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og faglige kunnen.

Der arbejdes primært ved kulfyrede esser og ambolte, så husk praktisk arbejdstøj og eventuelt 
handsker. Varme gnister er almindelige i smedjen og laver let mærker eller huller i tøjet, specielt 
syntetiske marterialer er udsatte. Vi har høreværn til udlån. Der tages udgangspunkt 
skolerelevante opgaver med en differentieret tilgang for mellemtrin og udskoling. Der arbejdes 
med traditionelle kulturteknikker og en viderebygning af eksempelvis overfladebehandlinger så 
som bronzering, sortbrænding, børstning og polering
vedrørende udglødning, normalisering hærdning, anløbning, slibning, børstning, vedligeholdelse, 
lovgivning og forældresamarbejde er grundpillerne for dette kursus.
 

Pædagogisk, didaktisk, 
smedning 

HD smedning i mellemtrin og udskoling 

18.00 og lørdag d. 8. oktober 9.00 – 15.00 2022 

Sjællandsstævne På Brøndbyvester Skole 

materialeforståelse. 

Vil du i din undervisning gerne implementere smedning og bearbejde det glødende jern med 
hammer og ambolt og ønsker vejledning til at komme godt i gang. Så er her muligheden.

smedet skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern, m.v. 

knivblade, ildstål, torshammre, kvindeknive, huljern, hårspænder, 
kappespænder, kramper, nagler/søm, s-kroge, pilespidser, fine smykker, krumknive/kuksaknive, 

På kurset tages udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og faglige kunnen. 
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syntetiske marterialer er udsatte. Vi har høreværn til udlån. Der tages udgangspunkt 
skolerelevante opgaver med en differentieret tilgang for mellemtrin og udskoling. Der arbejdes 
med traditionelle kulturteknikker og en viderebygning af eksempelvis overfladebehandlinger så 

, sortbrænding, børstning og polering.  Pædagogiske og didaktiske overvejelser 
vedrørende udglødning, normalisering hærdning, anløbning, slibning, børstning, vedligeholdelse, 
lovgivning og forældresamarbejde er grundpillerne for dette kursus. 
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syntetiske marterialer er udsatte. Vi har høreværn til udlån. Der tages udgangspunkt i 
skolerelevante opgaver med en differentieret tilgang for mellemtrin og udskoling. Der arbejdes 
med traditionelle kulturteknikker og en viderebygning af eksempelvis overfladebehandlinger så 

og didaktiske overvejelser 
vedrørende udglødning, normalisering hærdning, anløbning, slibning, børstning, vedligeholdelse, 



Sjællandsstævne Håndværk og design 

Praktisk info 
· Information om kurset indhold og afvikling 
· Hvad sker der med min tilmelding 
· Workshops 
· Jeg vil gerne ændre noget på min tilmelding, eller melde afbud 

Ring eller skriv til Bent Illum bent.illum@gmail.com  2213 4496 

· Faktura og betaling.  

Ring eller skriv til Henning Birk Andersen henningbirkandersen@gmail.com  2046 5830 

Når vi modtager din tilmelding sender vi bekræftelse til din e-mail, som regel indenfor 3 dage. Som regel 
kommer du på den workshop du primært har ønsket. Er den allerede fyldt op, eller hvis den må aflyses, 
kommer du på den workshop du har ønsket sekundært.  

Faktura fremsendes elektronisk ca. 3 uger før kurset til e-mail eller EAN. Ønsker du at købe ekstra 
materialer på kurset afregner du selv med instruktøren på kurset. 

Afbud senere end 3 uger før kurset: Foreningen forbeholder sig retten til at fastholde deltagerbetaling helt 
eller delvist. Skoler er velkomne til at lade en anden deltage på kurset i stedet for. 

Fælles spisning. Buffet med tilbud til dig uanset om du spiser kød eller ikke. Specielle kosthensyn har vi 
svært ved at klare. Ring og spørg ! 

Deltagerlister og info om workshop / praktiske ting sendes på mail ca. 10 dage før kurset. 

 

Brøndbyvester Skole 

Tornehøj 3, 2605 Brøndby.  

 

Indgang til kursusområdet ved punkt B 

 

 

 

Vi må forbeholde os retten til at ændre programmet hvis uforudsete hændelser indtræffer.  Hvis en 
workshop ikke opnår tilstrækkelig tilslutning kan den aflyses.  

mailto:bent.illum@gmail.com
mailto:henningbirkandersen@gmail.com

